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Ferrario tábornok köszöneté a vendéglátásért — 
H polgármester örök hűségre tesz fogadalmat — 
Ezer és ezer német ajkról hangzott fel a Himnusz

A Hétfői Napló tudMtőJátől
ft

Ontepiljies 
csap a tszemle

Tizenegy órakor volt a várkerületen 
és a Széehenyihtéren a katonaság fel
vonulása. A várkerületé Boldogasszony 
szobrától kündiulóan először a népsza*  
vazáa idejére Sopronba rendelt olasz 
katonák meneteltek, utóm a francia 
alpesi vadászok, majd pedig az angol 
gyalogság következeit.

.4 sok ezer főre menő közönség har
sány üdvrivalgása és kendőlobogta ása 
mellett lépdelt végül a magyar neme 
zeti hadseregnek négy százada, amely 
szombaton érkezett a városba Pirchr 
ner ezredes vezetésével.

A Pannónia-szálló előtt helyezkedő 
tek el az ánlán-fstáborno-kok, meg a 
magyar katonai és polgári hatóságok 
fejei. Ezek előtt vonult, el a különböző 
nemzetek katonasága; a magyarokat 
katonazenekar kisérte. A magyar csa# 
patok fegyelmezett feszes magalar# 
fása mely benyomást tett az idegen 
tábornokokra is.

A Széchenyhtérre érve az ántáarb 
katonaság a Széchenyi grófi palota 
előtt, rf magyar katonaság pedig a fő
posta és az evangélikus Lycetwn épü# 
lctévvl szemben állott fel. Guilleaume 
tábornok és a szövetséges tábornokok 
ezután végighaladtak csapatok arc*  
éle előtt, miközben a közönség is me# 
lég ünneplésben részesitette őket. Fő= 
lég Ferrario tábornokot éljenezték 
meg, aki Sopronban tartőzkodúsúnnk 
egész ideje alatt a legkorrektebb, lég: 
lojálisabb magatartást tanúsította.

JUáiPták ue ánatííüsi 
jefíwz&künyvet

A csapatszemle után a katonaság el
vonult a laktanyákba, a tfuiornokok 
pedig a 11. Rákóczi l on-ucaitcai k.« 
tonai tiszti leánynewlő intézetbe men
teik, ahól hivatalos helyiségük van oh 
helyezve. Kevéssel 12 óra előtt meg# 
jelent a magyar kormány teljhatalmú j 
képviselője, Guilleaume Árpád tábor# 
nők, miéin Autói dr. külügyminisz# 
tériiuni attaché kíséreljen. A kapu# 
ham szolgálatot teljesítő olasz Őrség 
fegyverbe léfjett. Az előszóimban A«- 
nusardi olasz főhadnagy. Ferrario tá# 
bomoík segédtisztje teljes díszben fo 
galt? a magyar kormány megbízottait' 
és bevezette őket a szövetséges tábor- 

jnokok vezérkarának szobájába, ahol' 
dunántúli evangélikus egyház- ' Coppi olasz ezredes a szövetséges tá# | 

T'ipler Káhnán dr. I homoki bizottság vezérkari főnök-, 
volt or*  üdvözölte őket, felkérve, hogy monje*  | 

11> k i«*  a belső szobába, ahol a tálwr-1 
\ z-nfol'meglett templomokban ; nők ok várakozik.!. Ez a szoba rgen | 

P !‘l’mii-7' h.\ végeztével mindenütt egy-z- rü. A köz p. .r nagy ásztól áll.l 
klhanczott a ll-uHntv. hórii’-nie <a-kek. I emebben «

Sopron, január 2.
történt meg Sopron vá

rosának é» az egész nyugat'inagyaror# 
azáigi népszavazási területnek visszake# 
belezése az anyaországhoz. A város 

. aászlódiszt ötlött és a házak ablakait 
fenyőgallya'kkal ás nemzeti sízinü pa
pírszalagokkal díszítették fel, amelye
ken ilyen magyar*  és németnyelvű fel
írások olvashatók:

Istennek hála! Magyarok maradtunk! 
Rendületlenül Trea gebliebenl In Etvig- 
kelt Ámen!

A hátak falain francia, német és ma
gyar nyelven az ententetábornok ok 
bocsuktóltványa ram kkpgasztva, 
■melyben közük,

hogy most, amikor a szövet
séges tábornokok elhagyják 
Sopron városát, amelyben oka 
tóber 3-tól fogva a szövetsé
ges nagyhatalmak nevében a 
fennhatóságot gyakorolták, 
köszönetét mondanak a város 
polgárainak Irántuk tanúsított 
vendégszeretetükért és kifo

gástalan magatartásukért.
A napilapok ünnepi számot adtak 

ki s az egyik németnyelvű napilap nem. 
setrszinü keretben jelent meg.

Hálaadő istentisztelet
Reggel 8 órakor a város valamennyi 

templomában megszólaltak a haran> 
gok, hogy hálaadó istentiszteletre hív. 
ják a város lakosságát. Az .ősrégi Szent 
Mihály plébánia templomban Ze.he.t- 
haver Ottó dr. aiJÓtpléUíános celebrált 
teu-estodoumot /rogy segédlet tel. A szen
télyben helyet foglaltak ’ a hatóságok 
fejei, valamennyien dísz-magyarban, 
csak Thurner Mihály dr. polgármester 
egyszerű fekete ruháiban. Jelen volt 
Zsembcry István dr. főispánon kívül a 
városi és megyei tisztviselők nagyrészr. 
Be re ez Ábel volt orraággv illési képvi
selő, Thirring Gusztáv dr. a Nyugat 
magyarországi Liga elnöke, Kőrösig 
József dr. a Nemzcli Szövetség képvi*  
selője és sokan mások.

Az evangélikusok templomában, almi 
Zigrmann Lajos lelkész mondott elő
ször német, azután magyar nyelven 
hazafias szent beszédet, megjelentek 
Guilleaume Árpád tábornok nyugat-ma
gyar országi |őkormáiiybiz.íos, a magyar 
kormány teljhatalom megbiz«.ltja, Kupi 

kerület püspöke, 
nyugalmazott polgármester <■• 
szággyiilési képviselő stb.

búban és ugyanezen az asztalán írták 
alá 1921 október 3fán azt a jegyző
könyvet. amellyel a trianoni békeszeri 
ződés értelmében a magyar kormány 
átadta Nyugatmagyarországot a győz
tes antanthatalmaknak.

A kölcsönös üdvözlés után az asztal 
körül helyet foglaltak Ferrario olasz, 
Garton angol, Ilamelin francia és Gtiil. 
leaume magyar tábornokok, valamint 
Coppi ezredes és UUein attaché.

ilamelin tábornok felolvasta az át*

adási jegyzőkönyv .szövegét, amely írj 
hangzik:

A szövetséges tábornokok 
kellőképen felhatalmazva a 
nagyköveti tanácsban képviselt 
szövetséges nagyhatalmak rét 
síéről,

miután 1921 október 3-án a 
régi magyar ki: ’yság azon te*  
rületeit, amelyek a trianoni 
békeszerződi ■ II. része 1. 
§-ának 21 fik pontjában meg? 
állapított határokon túl fek
szenek, a magyar királyi kort 
mánytól átvették

és miután ezeket a területe: 
két a soproni népszavazási tf‘ 
rület kivételével 1921 decem
ber 3-án a mellékelt jegyzőt 
könyv szerint Velencében az 
osztrák köztársaságnak óh 
adták,

és miután 1921 december 
2faén értesítést ka.ptuk, hogy 
a népszavazás eredményéi, 
amelynek következtében a 
népszavazást téridet Magyar 
ország birtokába kerül, a 
nagykövetek tanácsa jóvá
hagyta,

kijelentik, hogy a nevezett terü
letet Magyarországnak átadják.

|
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Sopron, 1922 január 1.
Hameiin tábornok egyúttal bemu.> 

talta azt a jegyzőkönyvet, amelyet az 
osztrákokkal vettek fel múlt év deocin# 
bér 5-én. Ebben az osztrákok elismerik 
Nyugatmagyarország nekik jutó részé*  
ne.k átvételét.

A jegyzőkönyv felolvasása után 
l’amella tábornok megkérdezte, hogy 
Magyarország megbízottjának van*  
megjegyzése. Miután megjegyzés nem 
történt, l’-rrario elnök megállapította, 
hogy a jegyzőkönyv hclysuek találta*  
fóti és ennélfogva felszólította a jelen
lévő tábornokokat a jegyzőkönyv abí# 
írására.

Elsőnek Guilleaume tábornok 
Irta alá, mint a magyar ki
rályi kormány teljhatalmú 

megbízottja,
másodiknak H. S. O. Gordon
meghatalmazott, azután * .1. Ha.melin 
franca meghatóimazott és végül Carlo 
Ferrario Olaszország megbízz Tt ja.

A jegyzőkönyv aláírása után Fér# 
rario tábornok szólásra emteked’ctt és 
francia nyelven mondott beszédeién 
kijelentette, hogy rt szövetséges tábor
nokik megindulva gomfoln-alk vissaa 
árra a nagyra, amikor a magyar tm 
bornok könnyes szemekkel irta aló 
Magyarország végleges lemondását a 
németnyelvű többséggel bíró területi 
rőt. Sopron és vidéke lakosságának 
rcmzeiáségfi összetétele kér. etikeztében 

a két ország határán súlyos viszályok 
kelet keltjeitek volna. Ezért a két ér*  
dókéit kormány a Velencében kötött 
körös megállapodással elhatározta, 
hogy ezt u fenyegető veszedelmet eh 
hárítják. Ferrario tábornok azzal fe» 
--•zte Im' beszédét, hogy morf, amikor 
a népszavazás kifejezésre juttatta Sop
ronnak és '1 Ekének akaratát éa a 
szövetséges tábornokok a nagyba bah 
mák nevében o területen a*  fonható*  
•jgot gyakorolták.

ezt a területet Magyarország
nak átadják.

Egyúttal kijelenti, hogy a jövőbeli 
minden kérdés, amely a hét nemzet 
között még felmerülhet, n legengedé
kenyebb szellemben fog megoldási tat 
látni.

Utána francia nyelven Guilleaunte 
Árpád tálbonnok a magyar kormán y 
nevében a következőket mondotta;

— Ezen ünnepélyes pillanat, 
amikor kormányom nevében alá*  
írom ezt a jegyzőkönyvet, kinélv 
végleg visszaadja! Magyarországnak 
az ezeréves Sopron városát és kör
nyékét, életem legörwntetesebb ese*  
ménye. A népszavazás eredménye, 
amely teljesen megfelelt a királyi 
kormány és a nemzet várakozásai*  
nak, minden magyar embert a hála 
érzetével tölti el a szövetséges nagy
hatalmak iránt, amelyek lehetővé tét 
lek, hogy Magyarországnak ez eb 
szakított részé az önrendelkezés jo» 
gával élhetett.

— Ez alkalommal kedves köteles
ségemnek teszek eleget, amikor a 
szövetséges tábornok uraknak kin 
lőnöís köszönetét mondok azért a 
lojális és lovagias magatartásért és 
pártatlanságért, amelyet a népsza
vazás előtt és a nép*zavarás  alatt 
tanúsítottak.

Hangsúlyozni kívánom még, 
hogy Magyarország — békás fejlő*  
(lésének érdekében — a legjobb vi
szonyban káván élni minden nenu 
réttel. Ausztriához való viszonya te
kintetében mindent el fog kiW 
vetni, hogy h most megpecsételt 
béke müve tartós legyen.

— Végül eltelve az engedékeny s.!g 
szellemével kijelentem, hogy a visz- 
sz a csatolt területnek eyy polgára 
sem lesz üldöztetésnek kitéve azért 
a politikai magatartásért, amelyet a 
terület végleges átállásáig tanúsí
tott.
Az ünnepélyes aktus «zzel befejező

dött, a tábornokok még néhány percig 
cgyüttm aradiak és szívélyesen beszél
gettek egymás*;*!.  Ezután Coppi ew
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___________

tés MaausarJt főhadnagy 'kikisdr- 
a magyar kormány megbízottai i. 
'Amikor a kapun kiléptek, tanét meg- 

kondultak a templomok harangjai c» 
a so> ezer főnyi várakozó fö
lfog ajkán felhangzott a 

Himnusz
A c'íatAkiban mogodzett- (mllvaumo tá- 
Bbrndk könnyökig meghatva tóttal a 
■aprón! nép hazafias hűségének meg- 
nyrivúnuláaáit.

X Hönnpétt felvonulása
Időközben a néps®avazási terület 

nyolc közrógéből nemzeti színű záisz- ; 
lók alatt a ráTósba jött egy körülijeiül 
kétezer főnyi küBHöttség, amely a 
fen yögir kandikkal gyönyörűen földi*  
■Kitett városháza elé vonult, ahol1 Mor
vát Péter nagycenki jegyző magyar 
nyelvem, Rcinprecht József feutörákosi 
községi hiró pedig német nyelven fid*  
vözöflte Thurner Mihály soproni pol- , 
gármes'tert, a nyugatmagyarországi 
nép vezérét, akinek oroszlánrész ju*  
tett a népszavazás kedvező kimenete
lében.

Jt soproni polgdt»mestei» 
beszéde

Turner MffliAly a városház® lépcső? 
.férői megköszönte az üdvözlést és a 
hazához valló hűséges kitartásra buzdí
totta a közönséget. Beszífclét azután 
németül folytatta ós Hőbbek közt a kö*  
vetkezőket mondotta:

— Ellenségeink azt állítják, hogy el
árultuk németségünket, hogy magyar 
hazánkhoz hívek maradtunk, mert az 
igazság diadalát közremflködésünikikiel 
elősegítettük. Ama hetven millió né*  
met ikörül azonban, aki ig-Mzságiasan 
gondolkozik, aenk fenéik sem jut eszébe 
rossz néven venni tó bünk, hogy

ősi hazánkhoz a baj és 
a veszedelem óráiban 

hívek maradtunk.
Senki sem kívánja a svájci németek
től, (senki sean ktv-ámja Amerika né*  
anetjeitűJ, hogy a hazájukat cserben 
hagyják. Azok) a mérnetek, akiket b 
győzelmes hatalmaik a német biroda
lomtól elválasztottak, az egész vHá*  
gon hirdetik, hogy visszasóvárogják a 
német unalmat. Egyetlen tisztességes i 
nőmet sem veheti tőlünk rossz néven, 
hogy ragaszkodunk magyar hazánk
hoz, amely ezer esztendőn keresztül 
boldogít ölti szere tétével és

oly jogokat biztosított nee 
künk, aminőt idegen nyelvű 
népeknek Isten ege alatt egyet
len más országban sem adtak.

Büszkén pil lantira tűnik néptszia vazúsunk 
eredményére, mert io;y cselekdtü.nk, 
ahogyan becsületes emberekhez illik. 
Mindazokat a szemnehtóhíyások'at, amo 
lyefaet alulmaradt ellen*épeink  nekünk 
tesznek, visszaút ásítjuk abban a biz
tos reményben, hogy gyűlöletük ho» 
marosan megszűnik, mihelyt az igaz
ság felszínre tűr ® a dolgozó nép ér*  
vényre jut Ugyancsak büszkén fog; a 
hetven millió német Sopron és kör- 
nyáfcönck neme leire mutatni, mond*  
vám

erek németek voltak fa nem 
csirkefogók, németek, akik 
hazájukat nem árulták el.

(Viharos tetszés.)
»- Örömünk ma nem lehet olyan 

nagy, mint aminőnek lennie kellene a 
nap jelentőségénél fogva, örömünkbe 
az h fájdalom vegyül, hogy fajtcstvé- 
reink százezreit elszakít oltók tőlünk s 
olg járomba kénysieritették, amelyet 
gyűlölnek. De nincs okunk a kétségbe
esése. Mint vérünkből való vér, hu*  
surikftxM való hús, megértem mindazt a 
fájdalmai, amely a nyugatmagvarorszú- 
gl népet érte és még érheti. Megértem a 
KAJdaknat, amely elfog bennünket, ha 
■fcok sorsára gondolunk, akik

alig néhány kilométer távolra tő
lünk már megtanul hat Iák a magyar 
és az osztrák uralom közötti kü

lönbséget.
<Síl azonban nem esünk kétségbe. Szc- 
ÍJtamk előtt lebeg két nagyiatyánk, akik

lAz uj esft.tenJiö1 rimán, jelentős be? 
szedek és u)j progrannmok anélkül sik
lott át a politikán, s az események 
folybatóWIniaik keAlen ott, ahol Szák 
vesziter délutánján abbamaradtak. A 
parlamentben folytatni fogják av. in*  
demmitás vitáját, amelynek szónokai 
kedden Benedek János és Méhely 
Kálmán, szerdán pedig) Rassay Ká
roly lesznek az ellenzék részéről. Ak*  
korra valószínűleg idehaza lesz gróf 
Bethlen István niinmtenelai'ök, nagy*  
atádi Szabó István és a többi pártve
zérek is és akkor valószínűleg újabb 
tárgyalások indulnak meg az ex#lex 
mielőbb való elhárítására, A politikus 
sok szerint gróf Bethlen az fentdomni- 
tási vitában való leszerelésért haj*  
lan'dó az ellenzékkel szemdxm apró en
gedményeket tenni, bizonyos azonban, 
hogy_

a miniszterelnök nem lesz 
hajlandó a hat hónapos ln- 
demnitás helyett háromhóna- 

posssl megelégedni.
A vita tehát jól bele fog nyúlni a 

hónap közepébe, inért bizonyos ke
reszténypárt! politikusokkal megsza*  
porodva a<z ellenzék sem lesz veda>mi 
túlságosan előzékeny a kormánnyal 
szemben. Közbe vetőieg a keresztény*  
pártnak is lesz egy nevezete® pértór- 
tekezlete szerdán este, amikor And*  
rássy Gyula gróf igazolja magát és 
egyben lemond a pártél.nöksésiröl és 
ideiglenesen kilép a pártból. Remélik, 

| hogy Rakovszkyék ügyében a tábla 
' már akkorra dönteni fog. valószínűleg 
az ügyős®ség sem megy el a Kúriáig 
és akkor

a szerdal pártértekezleten a 
Rakovszky István Is ugyan
arra az álláspontra helyezke

dik, mint gróf Andrássy
és a pftr eldőlbéig S sem vmk résrt a 
párt életben, ami azonban nem jelenti 
azt, hogy a politikai aréna is nélkül 
lö:ni fogja erőteljes hangját, Gróf 
Sigray Antal netn tagja a keresztény
pártnak és így neki seu^pi péven jnc*

mrroi imrco
mindketten német parasztok voltak a 
akik nékem a gyermeknek büszkén me*  
■éltek arról az időről, amikor nagy 
ezüst pitykés mellényben vonultak be 
Máriacellbe és amikor az ottani nép 
kérdezte tőlük, hogy honná” jönnek, 
büszkén válaszolták: Magyarországból 
jövünk, mi magyarok vagyunk. Ezek 
az ezüst gombok szimbólumai annak a 
jólétnek, amelyet népünk itt élvezhetett 
s élvezni fog, mint a magyar testvérek
kel való közös munka gyümölcsét. 
Ezek az ezüst gombok jelei a büszke
ségnek, amely minden ember keblét 
joggal töltheti el, h'tf arra gondol, hogy 
az ezeresztendős, most sokat rágalma
zott és erős megpróbáltatásoknak kitett 
magyar hazának gyermeke.

— Kivívtuk a diadalt, bár voltak, a 
kik velünk szemben álltak. Uram, bo
csáss meg neki'k, nem tudták, hogy 
mit cselekszenek. De jaj azoknak, akik 
a népet megtévesztették, Üzletszerűen1 
kihasználták s mint megfizetett csirke
fogók félrevezették. Ezeknek nincs jo
guk, hogy közügycinkbe beleszóljanak. 
A jövőben magunk fogjuk «ors-unlkat| 
kovácsolni. A fizetett félrevezetőknek el 
kell tünniök, mert különben nem lesz 
gyógyulása egyetlen községnek!, egyet
len családnak sem. Együtt akarunk 
működni s a tisztességes embereknek 
sikerülnie kell itt rendet teremte*  
ni s az országot úgy helyreállíta
ni, mint aminő volt a szerencsétlen

e^Utl itenmk dolgosnJ, nem *-  
sziink különbségei, hogy ki milyen 
nyelven imádja Istenét. C«»k egy oél 
lebeg a szemünk előtt: hazánknak, a 
sokat szenvedett ewovsztendős hőn 
sxenetett Mag^wországnak boMofságH. 
Isten átód tneg a magyart!

A zugó éljenzéssel fogadott beszéd 
után a ferförákosiak .akik rezes bán*  
dúljukat is behozták a városiba, rézen*  
ditettek a Himnuszra, amelyet túl
nyomó részben német anyanyelvű kö
zönség telkesen vőgi^énckelt.

Toron^zmo, 
fáklyásmenet

Délután 6 é« 7 óra köaött a város
háza ÁTpótlAorabeli tűztornyának teg*  
ffiáján toronyzenc volt. Még szólott a 
zene, amikor a tűzoltó laktanyából 
megindult a sok ezer főnyi fáklyésmc- 
ndt a kh-iágitott ahlaiku város utcáin 
át. Este a színházban díszelőadás volt, 
a kaszinóban pedig népmulatság, amely 
a hajnali őiákig elhúzódott.

Sopron városa és Soprowntegye tör
vényhatósága Január 10-én diszköa*  
gyűlést tartanak, amelyre a társtör*  
vényhatóságokat is meghívták.

Sopron átvétele alkalmából vasár*  
nap fel lobogózták Budapest utcáit és 
az egész város ünnepi szint öltött ® 

, fontos és reánk nézve Őbv^enttetse ese- 
I múny atkáiméból.világháború kitörése előtt. Egyöntetűen

Megkezdődik
a vútasztójogi küzdelem

Miért válik ki Andrássy egyedül a Kereszténypártból ? 
Kedden tovább folyik az indemnitási vita 

Uj csoportosulás előtt a pártok
— A Hétfői Napló tudósítójától —

vezentíű pértkíjtelSktőll nem kell meg*  
szalxadulnia. Azt mondják, hogy 
Andrássyt és Rakovszkyt a kilépés
ben csak Őrgróf Pallavicint György 
és Huszár Etemér képviselők fogják 
követni, bár szinte tehetetlennek lat*  
szik, hogy Lingauer Albim, Milotay 
István és még sokan ne kövessék. A 
Hétfői Napló azonban art a meglepő 
értesítést ‘kapta, hogy még Palltöivicini*  
ék kilépése sem valószínű és ez egye
nesen gióf Andrássy Gyula kivánsás 
gára történik. '

A szituáció vizsgálata azonban min*  
dent megmagyaráz. A Huszár—Ernst- 
csoport minden körülmények között 
Bethlennel megy, aki természetesen 
magáénak vallja a —Bernolák—
Hegyeshalmy triászt is. Hátra volnú*  
nak Hallerék, akik nem akarnak 
szint vallani, Je meg akarják tartan 
a pórt önállóságút. Ami most már azt 
a kf’trtik'^sl Ülteti, hogy miért akarja 
Andlráissy leghívebb híveit benthagyni 
a HaHer’pártban, annak igen egyszerű 
a magyarázata és pedig az, hogy

Andrássy nem bízik meg Hal- 
lerbani és szükségesnek tartja, 
hogy a nraga emberei ott le
gyenek mint Haller ellenőrei 
s ha kell az uj vezér ellen

zéke.
Ez az egyszerű és természwtes oka 

annak, hogy Andrássy egyedül megy ki 
a pártból és az egész nem má«, mint 
taktikai kérdés, Andrássy jövőjének a 
pártiban való biztosi1á.va.

-Hiszen ma már mindenki tisztában 
van vele, hogy minden ma még sző*  
nvégen forgó kérdés eltörpül a válasz
tól jog reformjának kérdöw mellett. 
A l»elügyminislzeriumban azon a ja
vaslaton máris szorghlmasan dolgoz
nak és a hónap közepén az minden*  
esetre a Ház asztalára kerül Ettől 
a pillanattól kezdve megváltozik a so> 
kát alakuló politikai kaleidoszkóp, 
mert

az összes erők a választójogi 
reform kérdésében 

álláspontjuk szerfalt fognak 
csoportosulni és a két tábor 
között eddig nem látott össze- 

csapások lesznek.
Vannak előrelátó politikusok, 

nra a jetentóktelenebb küzdelmek;ői 
teljesen túrói tartják magukat s erejű' 
-két, valamint politikai posszibilitásuíat 
a választójog harcra rezerválják \ 
tájborok izinte máris ekme kirajzolód 
nak és olyan a helyzet, hogy a radiká*  
li&abb, az igazi demokrácia követelj 
nyeindc megfelelő választói jog követe*  
léinek vezére vatósrlnfileg gróf Anno 
nyi Albert lesz, akinek táborához á 
kereszténypárt nagyrésze, Friedricihék 
az egész ellenzék és a parlamenten kj.’ 
vül a szociáldemokraták fognak tar. 
tozni ebben a 'küzdelemben. Horn; 
Bethlen föl tudjam venni a harcot ezzel 
a jelentős táborral, az attól függ, hogy 
nehéz megfontolások után merre lehet 
majd billenteni nagyatádi Szabó Ist. 
vánt. Valószínű, hogy a demokráciát^ 
amelynek létét köszönheti, ezúttal 
megint meg fogja tagadni, de való, 
színű az is, hogy csak tábora jó réSzd- 
nek elvesztése árőh állhat csak az 
agyonnyirbált választói jog mellA

Újévi üdvözlések
A keresztényszocialista szakszervezet 

tek küWöttBége az újév alkalmából 
felkereste a szervezetek központjában 
Székely Jámo® vPlt államtitkárt és 
Szabó József nomzetgyülésd képviselőt. 
Rideg őíaajo üdvözlő szavaira Székely 
János többek között a kővetkezőket 
mondotta):

— A koaHimníranuis után egy nagy 
feltendiüllés következett De mórt mit 
látunk? A nagy fel lángol ás elégett, 
mint a szalma lángja. Megmaradt a 
pernye és most ezt a pernyét a keres:, 
tény pártok, az úgynevezett keresztény 
kurzus lovagjai egymás szemébe szór
ják. Az az államhatalom, amely a azo*  
ciáldemokráciát újból élesztgeti, ostoba 
gyujtőgatához hasonlít, amely a saját 
házát égeti fel, THtakozunik az ellen, 
hogy a magyar munkásságot összelő- 
vesszék a szociáMemokratákkaL

A Fi'larf^rh-páet n«Tr41>o(n viiét*  nnojAfl 
Weisz Konrád üdvözölte a párt vezérét, 
Fricdrich Istvámt.

— Az ujóv küszöbén azzal a szeretettel 
üdvözlünk téged — mondotta többek kö« 
zött, — amely szeretettel te pártodhoz ét 
annak eszméihez ragasnkocfo]. Te vagy M 
egyetlen pártvezér, akit ma Budapesten 
pártja üdvözöl. Az egyik vezér elment 
^adásznt, a másik elbújt falusi otthoni 
bán, a harmadik beteget szimulál. De im< 
mi, a legkisebb parlamenti párt, mi vd< 
vüzliiak téged, Friedrich István!

Friedrich István a kővetkező szavakkal 
válaszolt: A mai nap nekünk ünnepna
punk, mert. Sopron és környéke ma kerül 
vissza Magyarország bestéhez. Mit mond
jak a kurzusról, a rezsimről? Fejlődési 
nem látunk sehol, csak üres szőszátyárka*  
dóst. Kívánom az uj évnek, hogy tüntesrt 
el a föld színéről a szószátyárko dó rezsi
met, mely narkotizúlja és sejtésekben tart
ja a tömegeket A liberálizmus vizeire 
evezni nem fogunk. Az Ur Isten adott ne
künk a múlt évben szereidet és összetart 
tárt, kívánom, hogy pártunk ebben a »»*  
rétetben és összetartásban maradjon az 
esztendőben Is.

A Mtgyar Királyság PártlábM 4 
párt Elnökét, Herczeg Ferencet, Neme*  
nyi Imre dr. államtitkár üdvözölte.

— Pártunk zászlójára — mondon-J 
— két eszme van fölirva: az 
magyar királyságnak eszméje, a »na» 
a magyar szent koronának, a mngy^ 
területi integritást jelképező nimbusza 
Vannk olyanok, akik érthetetlen tdw, 
mellenséggel idő előtt erőszakkal a* ar' 
tűk kicsikarni az eseményeket. 
elégtételünkre szolgál, hogy a törtére 
események minden esetiben há'
mi pártunk gondos, óvatos, előretör*  
és körültekintő eljárását.

Herczeg Frcenc a párt elnöke vtóow 
Wilán, vádagz^ran »
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Szilveszter
Kém tudom, hogy jó képét jerttnre 

a Szilveszter éjszakának, mert amit e 
ki, rovatban néhanapján feljegyrek, 
,ohaiem riport, vagy pláne pántol sta. 
ttiitikn, csak apró mosaik, imgy ha úgy 
tetteik: tükörcserép, amit az ember 
lassú bolyongásai közben itt-oH meglát 
„ pesti utcán. Csak tűnő színek, elvit- 
tanó apróságok esek, amik egy pilla, 
natra meglógják a etemet is máris eb 
merülnek a srürhe múltba, de Így, po. 
pírra vetve is CM*  tlecavirig-életüek. 
. Lehet tehát, hogy íratott vidámabb- 
ttok látta a Szilve,síért, mint én. Lehet, 
Logo volt valamerre hangos: szívből 
lövő, kacagással derűs, mayáról mer), 
feledkezett, Kbuggyanó lókedv. En 
ebből semmit sem láttam. Nem láttam, 
nem is hallottam duhaj diridót, nagy 
nevetést, csak csendes mosolyt, vagy — 
fjen sok helyütt — még art sem.

Csak a Kőrút meg az Andrássy-mt 
csillogott régi Szilveszterekhez méltóan, 
ma először — hosstu, hosszú évek sö
tétsége után — ma először églek végig 
kétoldalt a gyalogjáró mentén az összes 
ívlámpák, de ezüetös fényükben nem 
daloló duhajok táncoltak végig az asz
falton, hanem csendes szavú, I 
nyés spiezbürger csoportok memlegél, 
lek megfontolt lépéssel. Ittsott egy 
frakkból kivillanó, ragyogó fehér pán- 
ctling, de jobbadán szürke zakók, 
finom és léha eszkarpenek helyett szé
les talpa amerikai cipők, hetyke cilin
derek helyett öreg puhakalapok.

A kávéházak legnagyobb része kabar 
rét tgért, zenét, slmmit, reggelig való 
mulatozást. De a fehérre terített aszta, 
lek leginkább üresen maradtak, a 
pezsgőhütö vödrök sem kerülte*  elő a 
kassza.pult alól. Törzstávéházamban 
Is csak annyi volt a változó,, hogy ze
nekar lármája töltötte be a máskor 
czöndes helylsget, az Hetek árát pedig 
a duplájára emelte fel a kávés. Szótlan 
emberek Itták magukba merülten féke, 
léjüket, csak az egyik kis fülkét függő, 
npözte le diszkréten a pincér, mögötte, 
egy keskeny hasadéhon, fekete férfi
kabát vállán nyugvó női kezecskét lát
tam keringeni a valcer ütemére. Dr ez 
i, olyan csendben történt, olyan hang
talanul, mint ahogy a . méla, tétova 
•zellö libeg az enyhe pázsit felett.

Lámpaseloltás is veit, újévi malac Is 
volt, csak igazi hangulat nem nőit.

Úgy három óra tájban láttam kit 
vidám polgártársat, alrtk — valöszb 
nüleg némi nehéz borok után — na- 
igákat kurjantva Imbolyogtak hazafelé 
nagy vargabetűket kangaritva útköz
ben, azután egyszerre, egy merészebb 
kanyarodás után, szépen lefeküdtek a 
jöldre, mint két jó testvér,

(•b, O

HÍREK
•— Újév a városházán. A Keresztény 

fózségi párt küldöttsége kereste ma 
fel dr. Sipőcz Jenő polgármestert, 
hogy őt az újév alkalmával üdvözölje. 
A párt szónoka dr, Csillérg András 
volt, aki üdvözlő beszédében a párt 
törhetetlen hűségéről, ragaszkodásáról 
biztosította a polgármestert annál is in*  
kúibb, mert az ő útja a becsület és tisz
tesség útja és mert ő Budapest egye
temes érdekének avatott szolgája. A 
polgármester megköszönte az üdvözle
tét, hálásan fogadta a púrt ragaszko
dását, hangsúlyozta, hogy működésé
ben mindig Budapest érdeke vezette é« 
fogja vezetni ezután is. Ami a közeljövőt 
illeti, főleg két súlyos prabWma vár 
megoldásra, a külföldi kölcsönök kér
dése és a közúti villamos vasutak meg
váltása. E problémák megoldásúihoz, 
valamint további munkáseágához kérte 
a páTt támogatását. A küldöttség cz- 
min dr. WolfT Károlyt kereste fel és 
üdvözölte az újév *lk«knaiya>j

Vázsonyi kritikája a kormányról
Bethlonéket okolja a forradalomért 

Egyesíteni kell az összes demokratikus erőket

— A Hétfői Napló tudósítójától —
A Nonneti Demo-kratapSrtban tegnap 

délelőtt folyt le a pártvezérek újévi üd. 
vöztóse. A köszöntő beszédek sarát Be, 
nedek János nemzetgyűlés' Wpviseki 
nyitotta meg; lrtlees szavakkal üdvö. 
Zölt« Ugrón Gábort, a párt elinöWI.

Ugrón Gábor válaszában visszapillan. 
tást vetett az elmúlt év szomorú poli
tikai eseményeire, majd a politika mai 
helyzeWtflt s Jövő irányairól szólva, rá« 
ihiiletoll arra, hogy ma a politikában 
telje, káosz van. Oak egyetlenegy 
programot látunk — mondotta — 
a napról-napra való kaleidoszkopszerü 
oáltozis programját, amihez egyrészt 
az igazi közvélenvény nyomása alatt, 
msárézzt az általuk mesterségesen gyári 
lőtt közvéleménynek állítólagos nyo
mása alatt nuprólmapra njabb és 
újabb programpontokat vesznek fel. 
Kifejti a párt programját, majd be
széde végén Vázzonyl Vilmost köszönti. 
Vázsonyi Vilmos hálás szavakkal kös 
szőnie meg u ih özlést.

— Az országnak nem lehet jobbat 
kívánni — mondotta — az ni esztenlö- 
ben, mint • békességet. Azt a békét,**“» ro,n‘ « wKesseget. Azt a bék-ét, 

xtetfé/í amelyet a külfölddel kötöttünk, ellen- 
e-égeink kényszeritették reánk, az tehát : 
szomorú és szégyenteljes 3 nem árdemli 1 
meg ezt a nevet De legyen tegalább a í 
belső béke egiész és teljes, mert bé/kes- | 
ségne van szükségünk és nem apróbb j 
kibékül éti paktumra. A kormány nem 1 
a békét kínálja fel, hanem alkudozik 
és elkénysaeredetten százalékos enged- , 
nrónyekkel akarja a békiülés látszatát 
kelteni, hopg ő^ttesgedjen néhány va
lótlan erkölctl bizonyítványt. Ez a nagy I 
látszólagos békevágy akkor ébredt I 
föl a kormányban, amikor a király 
hazajött. Sajátszeru módon egyszerre i 
két ellentétes irányban kezdett tehát 
dolgozni Egy felől ugyzzóh/án államot i 
sitotta azokat a szervezeteket, amelyen j 
két eddig egyetlen kormány sem vett 
nyíltan pártfogásába. Hiszen a minisz-, 
terelqök Apponyi Albert ellen leadott 1 
nyilatkozatában a „Vannak szervezet 
teink'*  kezdetű encíklikájában ugyszól- • 
ván eldicsekedett azzal, hogy a rendes 
kormányhatalom mellett ő még egy 
másik hatalommal is rendelkezik. • 
Ugyanakkor, amidőn megtette ezt a 
lépést, élénk szükségét érezte annak, I 
hogy kibék-ülési tárgyalásokat indítson ; 
meg a szociáldemokratapárttal. Sőt, • 
most már úgy hallatszik, hogy a mi», 
niszterelnök a felekezeti békét is meg 
akarja csinálni. De értsük meg, hogy 
ami a munkásságnak jut, az nem lehet 
alamizsna vagy kedvezés, az csak jog 
lehet. Vagy van körszabadság és -aJkol- 
mányosság, vagy nincs. Vagy van 
egyenlő jog, vagy nincs. Kivételes hata
lom alapján, visszavonható ajándék*  
képen adott apró rendeleti kedaezések, 
a jogegyenlőség terén pedig annak én 
vényesitése f^lyett korholással vegyitett 
vállveregctések nem pótolhatják a köz- 
szabadságot, nem pótolhatják a jog>' 
egyenlőséget t

■ _ ____ ____ _

— Kiss József halála. A nagy ma
gyar költő halála országszerte mély 
részvétet keltett. Az ősz poéta egyelőre 
még népszínház-utcai lakásán fekszik, 
ahol négy hosszú hónapig vívódott a 
hatóllal. Temetésének időpontja még 
nincs meghatározva, de valószínű, hogy 
kedden délelőtt temetik. A pesti izrae
lita lútközség, mely a saját halottjá
nak tekinti Kiss Józsefet, a varosban 
óhajtja megtartani a temetési szertar
tást, de hogy hók azt még eddig nem 
határozták el. Ez az kodlahni tórsasá 
goktól tó a kiilttiszkormunyWl függ. 
Az Izraelita hitközség elöljárósága hét. 
főn délben itiást tart a temetés ügyé
ben • Ht döntik el véglegesen a ezer
tartás helyét tó Idejét. A Petőfl-térsasug 
nevében Ferenczy ZoMún alelnők, a 
Kisfáludytársaság nevében yaltomü-

enged— És még ezekért az apró 
menyekért is, amelyekre most ráfanya
lodott a kormány, tulajdonképpen u kis 
rálynak jár ki a köszönet, aki még 
tragikumában is szolgálja a demokrata 
kus irányt, amelynek királya akart 
lenni. A király annakidején meg akarta 
csiuilni az általános - választójogot, a 
békét, a király uj képvisdőhnzat akart, 
libben a tervében azok akadályoztál! 
meg, akik az októberi forradalom elölt 
való utolsó hónapban közel férkőztek 
hozzá: Bethlen István gróf és társai. 
Ök akadályozták meg, hogy az össze
omlás elején olyan képviselőhúzuaik 
legyen, amely a néfp leikéből fakadt és 
amelyben már benne vannak a mun
kásság képívselöi is. Ök mozdították elő 
a forradalmat, ők mérték az első csat 
pást a király népszerűségére. Nékik, 
akikéit annyi felelősség terhel, lett 
volna tehát az a kötelességük, hogy a 
király mellett kitartsanak. Hiszen a kb 
rály tulajdonképen az ö áldozatuk. És 
éppen ők voltak azok, akik sietve meg
tagadták.

— Szegény király, aki Önmaga fogí 
ságba jut, de ugyanakkor előmozdítja 
azt, hogy százan és százan kijussanak 
a fogságból, mert hiszen amikor a kor*  
mány uj hajtóvadászatra késiül, a le® 
gitimistáfc ellen, kénytelen egy kis 
pauzát tartani, egyéb hajtóvadiászatai- 
ban. Ez a kormány a taktikájában nem 
válogatós. Az elve: divida et impera. ■ mnicsodól, de hiába’: nem tud, nem 
Egyik csoportot agyonütni a másikkal, és nem tud. Egy faldr , aki nem 
azután agyonütni a másikat is, amig a ‘ aludni. Milyen tragikomédia. Szegény, 
kitűzött végcél elérve nincsen. !

— A miniszterelnök beszédeket tart I 
a demagógia ellen és tenyészti, izmot 
sitja a demagógia egyik irányát. Az ér
telmiség érvényesülését hirdeti, de nem 
mer áttérni az arányos választás rend*  
szerére, amely a belga és egyéb Mii-1 
földi példák szerint egyedül hiztositjfl 
azt, hogy a szélső ipártok harcában a 
mérsékeltek szót ne morzsolódjanak, i

— Mi tehát a tennivalónk, amikor 
látjuk a végcélt: a gyűlölet demagó-! 
giájának segítségével konzervatív alap
ra helyezni a mai rendszert, tehát úgy
szólván államosítani és megszelídítve j 
állandósítani, jobb formák között mind*  
azt, ami eddig durvább formák között 
rendszertelenül és felelőtlenül végezte 
romboló munkáját. Csak az lehet a fel
adat, hogy tekintet nélkül az elválasztó 
kérdés-ékre, a demokrácia hívei mind 
egyesüljenek a rendszer megbuktatásé. 
Ta, s a nemzeti demokrácia megalapo
zására. Mert azzal legyenek tisztában 
mindazok, akik a kormány előtt a de» 
mokrácia szempontjából gyanúsak, 
hogy’ a mai kímélet, amelyben része
sülnek, csak időleges. Ha elérkezik az 
ideje, ha az egyik csoporttal elkészül- 
hetnének, majd rájuk kerül a sor.

Ezután Pakots József a községi de
mokratapárt nevében Baracs Marcellt, 
a községi párt elnökét üdvözölte, aki 
meleg szavakkal köszönte ezt meg.

lég Szász Károly, az Újságírók Egye
sülete és az Otthon nevében Szatmári 
Mór beszél s a .4 Hét régi gárdája ne*. ! 
vében Heltai Jenő búcsúztatja a halot
tat. A családnak Vöm József kultusz - 
miniszter is részvétét fejezte ki.

— Szilveszter a Markö-uteal fogház
ban. A budapesti kir. ügyészség Markó- 
utcai fogházában megható meleg ün
nepség 'keretében fogadták «i fogház 
lakói az újévet. Délután 4 órakor li
tánia volt a fogház kápolnájában. este 
pedig a könyvtárteremben gyűltek 
össze a foglyok, ahol szilveszteri ün
nepséget rendeztek. A Szózat elének- 
lése utón herceg Ilohenlohe, a -fogjház- 
misszió elnöke intézett szivhezszóló be*  
szédet a foglyokhoz. Egy szinésrfogoly 
egyik fogoly társának alkalmi költe- 
ményét BrayaMa cl, majd az ez alka?

géey fakir. , .
— A Mentők napin. Budapest 

retten szamaritánusai, a derék mentőit 
gyűjtenek. Szilveszter az ö napjuk és 
a főváros népe az idén-jobban kinyi
totta erszényét, mint tavaly. A gyűjtő, 
perselyekbe néha 1000 koronás is hul
lott és a gyűjtés, az eddgi jelek szernt, 
sokkal jobban sikerül, mint az elmúlt 
évben. Jobb kedvvel Is adakoznak ez 
emberek. Ennek talán az is oka. hogy 
a hideg nem gombolta szorossá az idén 
a kabátokat. A kopott kabátot, úgy lát. 
szik, könnyebb kinyitni, mint a prémes, 
bundát. Megfigyeltük az egyik gyűjtő
helyet. Jöttek a bundások.

— Már adtam — szélt a lakanikus 
válasz, — vagy a szellemesebb:

— Engem nem érhet baleseti
Aztán Jöttek a felöltőé, a kopott fel. 

öltős szektához tartozók, akik nyilván 
azért nem jönnek télikebátban, mert 
eladták. És ök adnak. 5. 10. 20 vagy 
2 koronát, de adnak. Ez pedig sokra 
megy, mert a kopott felöttósök sokan 
vannak, ijesztően sokan.

— Kroll Miklós az Ügyészségen. Is. 
méretes, hogy a rendőrség az össze
kötő vasúti hídnál történt katasztrófa 
alkalmával őrizetbe helyezte Kroll 
Miklós mozdonyvezetői, aki a személy, 
vonat mozdonvánok vezetője volt. 
Kroll Miklóst a mai napon átszállítot
ták a kir. ügyészség Markó-utcai fog
házába.

— Szllvsuter és • tolvajok. A szil, 
vsw.teri mulatozácok elmanulhatatUn 
vendégei a tolvajok ez óv vécén is te
kintélyes számban keieaték fel a nyil- 
wAnos «rAi-atovtó helyeket. lasraoljs ezt 
as a számos lopásos felielenU,. mely 
már vasárnap délelőtti órákban érke
zett a főkapitányságra és amolrnek ál- 
dozatai egylöl-ogyiz a szilvoszten mula
tósuk soraiból kerültek ki. Eddig nyolc 
ember tett feljelentést kabátmlveiláo 
miisl-1. V tAliVfiMH"!?. Wlőnlíófflő
kávéházak s"* 1 műin tökéi vek ruhatárai
ból lopták cl- Bej ölen te ttok ezenkívül’ 
utó? zsebtolvajlást és hat wemély p«du: 
ékszer eltűnés miatt tett panaszt, 
Karácsonyi Gizella doau hivatalnokiig 
feljelentése szerint wtilvcszter éjszak;*  
hazafele menet hcwácsatlakozott cjry 
nyúlánk termetű, szőke bajusza “™" 
ember, aki efész a Madách-utcáu? kí
sérte Őt. Itt az esrj’ik utcakeraMtezödéo- 
nél a fiatal emWr hirtelen luaantotta a 
hivatulnokn-í kezéMl retiküljé: <s fu- 
Hísauk eredt. A rctikttlben hároxnww

őn-

lem ra á foglyokból összeállított énék*  
ős zenekar régi magyar irredenta (to
lókat adott 4*lö.  Végül Molnár tábla- 
bíró az igaMágügyminisrter képviSv*  
leiében Intézett szép szavakat a fog
lyokhoz. és az ünnepség a Himnusz el*  
éne klisével ért véget. Ezután a fogház*  
misszió megvendégelte a foglyokat.

— Szegény fakir. Gyermekkorújuk ton- 
lasztikus álákja. Az Vidvorsum képein. 
Indiai regények- kalandos utileiráeok lap
jain láttuk ót. amint ijesztő és mogváltöz- 
tirthnllan, aputlkUJi nyugnlomflial fekszik 
a sixalag forró homokján, a perzselő 
Nap alatt és — alszik. Alszik, rendíthetet
lenül, mereven és komorén, mint ft tunya 
Őrük kés-a lő ság maga. Ez azért jut most 
eszünkbe, mert az artisták lapjának leg
utolsó Mámában, a választmányi üléstől 
szóló jegyzőkönyvben n kövélketöl Olvas
tuk: ,.Szepesik Rezső felvételéi kéri, műit 
fakir" és rögtön utána: „Választmány el- 
utasitja." így. Két szó, semmivel sem több. 
A választmány elutasítja Szepesik Rezsőt, 
mint fák irt. És az ember eilünődik egy 
pillanattá: miért utasítják el szegényt fa
ki rt, vájjon mit vétett, miért írem vewák 
fel? Mi nem felel meg az ő fakirságán? 
Hiszen, ha Ő jelentkezik, mint fakir, akkor 
biztosan fakir is és egy fákirt, mmt fa- 
kirt mégis csak fel muszáj vonni- Mit ki
fogásolhat a zord választmány? Egy fu
karnak, mint fakírnak nem kell egyebet 
tudnia, mint aludni. Vagy . . . Istenem, 
talán éppen aludni nem tudóit? Álmatlan
ságban szenved szegény és neki, akinek 
busa R ama Bánt kell átaludnia moccanás 
nőikül, talán nem jő álom a pillába, ha 
lefekszik este. Brómot szed és Veronáit 
szed, morfiumot és tudja a jó Ég, még 

tud 
tud 
síe
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korona kéaepéns é» egy női aranyóra 
volt. A rendőrnta tus ísmoretien tolvajok 
ellen a nyomoztat megindította.n nyomozom hicki :uuv -n-n. .. —

Aki a Dunát fürdőkádnak nézi. Üzleteket és lakásokat fosztogattak 
’ - Egy fáskamarában csípték el őket

.1 llélfői Xaplő tudóxitófától. —
Molnár György detektivfelügyelŐ és cso

portja igen jó fogú-t csinált, egy rendkí
vül vc.-.zedelinc.s bandát tort árlalin:ttlann:í. 
A banda feje <-gv Jiarmad, sőt huszad- 
rnangu színész volt, aki különböző vidéki 
társulatoknál mint segédszlné.sz és egv fő
városi niozivállalafnái mint -statiszta mű
ködött. A müvészkedés Rzonban nem jö- 
vedelmezott sokat és igv Hermán Sándor, 
művészi nevén: Fellegi Sándor, merész sál 
tömörfáiévá! a betöréses-lopás sportjára 
adnia magát. Itt azonban Molnár felügyelő 
szerint nemi mutatkozott nagy művésznők 
és valószínűleg tehetségesebb színész, 
mint betörő

Egy Kákócd-utf kereskedés tulajdono
sé feljelentést tett, hogy pincéjéből igen 
kok áru tűnt rf. Molnár felügyelő kiment 
a helyszínére és megállapította, hogy lai
kusok 'követték el a betörést. Hasonló fel
jelentés érkezett vagy hat károsult részé
ről és Molnár felügyelő csoportja hozzá
látott a munkához. Mozgósították ar ősz- 
szes besúgóikat, lesbe álltak a Te!cky-té- 
ren, de csak nem akadtak nyomára a 
tolvajoknak.

Egy napon fiatal, csinos leány árult a 
Teleky-téri nihnbőrzén igen finom női , 
alsóruhát. A lesben álló Szűcs Kálmán de- . 
tel tiiv, a Molnár-caopoTt helyettes vezetője, i 
hozzóiépett.

— Én megvenném az egészet, ha olcsón ' 
adja.

—- Hatezer az egész garnitúra, tizenkét
Ing, és tizenkét nadrág . .,

— Hál ez drága. Ha olcsóbban 
vennék még sokkal többet is.,.

A leány goodolkodott.
— Tudja mit, jöjjön el hozzánk, majd

a mama elintézi.
Szűcsnek se kellett több, azonnal ráállt.
— Jó, kérem, de sürgős dolgom van, 

így tehát nem 
azonnal. ,.. ____ ________ _ __ „

A Kisfuvaros-utcában egy ócska ház első váltakozva tölti be. Pénteken délután a 
emeletén a 7. szám alatt kopogott a lány. * ““■* “* -a*’..*-*-  - rtu^
Az ajtón tábla:

Kobord Józ-cf 26 éves gépész. Szálveszlei 
éjszakáján -ittas állapotlian igyekezett ha- j 
zafclé a Vigadóból. A Dunaprarton jóked
vűen fordult a járókelőkhöz és azt mon
dotta, hogy megyek fürödni, uraim- eVl>e 
a jó kis fürdőkádba. Az emberek elévőd- 
tek a részegen és csak okkor döbbenjek 
meg, amikor Kobord meg is valósította 
szándékát te a viti»eugrott. Az ittas em
bert sikerűit megmenteni és azonnal érte- 
witették n mentőket, akik a Rókus-kór- 
bázba szállították.

— Kormányzősértfa miatt letartóz
tatod mérnök. Hltzinger János Pál 
ftzJgorlóméroököt, akinek iígyéJx-n 
Szilágyi Lajos szombaton interpellált 
a nemzetgyűlésen, kormdnyzósértés 
miatt a budapesti katonai körlet- 
parancsra okosig őrizetbe vette. A kör*  
W parancsnoka ágról Hitzingert átsaúl» 
litottólk a klr. ügyészség Matkó-ntcai 
fogházóba. A soros ügyész azzal az 
kudntvánny-al küldötte át az iratokat 
a b-üntetőtörvényszék vizsgálóbíró jó*  
hoz, hogy az előzetes letartóztatást 
Hitzingvrrel .szemben tartsa fenn. A 
vizsgálóbíró ma hallgatja ki Hitzhu 
gert s kihallgatása után dönt a to
vábbi fogvatartás vagy szabadlábra*  
helyezés kérdésiéiben.

— Jub Hárít gyermek előadta- "VrcAt- 
nap délelőtt n Zeneművészeti Főiskola 
nagytermében jubiláris gyermekelőadás 
volt, mely iránt óriási érdeklődés nyilvá
nult meg, mert ez alkalommal Oszkár bá- 
ort Ötszázadszor mesélt. A jubilánst a gyer
mekek meleg ünneplésben részesitotték. 
Halmai Imre gyermekmüvész gyönyörű 
beszéd keretében köszönte meg a gyerme
kek nevében Oszkár bácsi eddigi munkál
kodását. Oszkár bácsi azutáji három tré
fás mesét mondóit, melyet Barna Elek 
rajzoló ügyesen illusztrált. Hz előadáson 
az összes ismert gyermekmiivészek közre
működlek.

— Kabaréelőadás. A OyeTmokbarát; 
Egyesület vigalmi gárdája a Társadalmi 
Múzeumban sikerült knliaréelőadást ren
dezett. A tolt ház k-öoönsíge a szereplőket, 
különösen Holtai CornéU és Kőszegi Ti
bort sok tapssal honorálta.

— öngyilkosok. Nódi OvőrCT. é’.-os 
műszer*  z a clnkotai helyiérdekű vonattal 
jött Pestre. Mikor a vasút megérkezett, 
Nódi revolverével főbelötle magát. A mén
tök a Rókusira vitték. — Oppenhetiner 
Henrik szabó n Sonimelwels-tttca 11. alatt 
Jévő taká-sán gázzal megu’érgczte magát. 
iA Ró-ku-sba azulHtották.

Rakovszky és társainak 
ügye a kir. Tábla előtt

Taifunt, vasárnap délután pedig a Lilio
mot játsszák. Az Agyafúrt köszörűst csü
törtökön és szombaton délután adják féli 
helyárakkal.

• A Színház minden este. Molnár Fe- 
reno páratlan sikerű három egyfelvonta 
sósa teljesen betölti e héten a Magyar 
Seinhiáa játék rendi ét. Pénteken délután 
A fákir, vasárnap délután ismét a Búza
virágot adják mérsékelt hely árakkal.

• A hollandi monyotoké 76-ik előadása 
A Káváiy-sánházban szerdán ünnepük

-----------  - ---- A hollMMli lumyKilke 
kálóm, ha jó teu miruiml mog .esnek, I ?™." -rtteHuHk cperettiínek haimad-k 

a-x-a ; jiubileumát. A nagysikerű darab állan
dóan telt házak mellett érkezik eil 75-ik 

«s5. „ JU„ ; előadásához, melyen OK-onMok lópnok
Az öregasszony nagy ládát nyitott fel íe1, kl“?ndon,. előadáson ily

z'a./ajx r í x. fcx v- I a detektív négy örömére kiszedte aao- i ar£^c: Etmi. So-
CTÍ,..4^"”*B I W > J«P«« oá! divatázukal, mit „ 8s~ te ' ojöfe P^,' __________ ___________________ _

Vizkeresat napján délután János vitte, j amelyben egy fenomenális amerikai pri- 
vasárnap délután A kék maziuT van madonna, Gatherine Mac Donald mulat- 
műsoron. 3 órakor, mérsékelt hely- kozák be. Egy kacagtató burleszket, Fatty 
árakkal. a vad nyugaton, a népszerű komikus föl*

• Négyuw megy a Cigánybáró » Vá-1 'éP,*Tl- Az olOsdáwk m> 4, háremnegved
• - — • • .................... 6, fél 8 és 9 órakor kezdődnek. Jegyek

Bárdnál is.
* ® Amerikai rekordmiisor lösz e héten 
a Fővárosi Nagy-mozgóban. Két hatalmas 
aim érik ni sláger fog szenzációt kelteni < 
mii-sorban. Az egyik a népszerű cowboy*  
nmk, William S. Hart-nek legújabb pro*  
dnkcaója, Az ördög szerelme cimü cowboy*  
dráma lesz, a másik pedig a Vitagrapli- 
gyár uj kalandor-attrakciója, A fairkas é’ 
a préda, c -két film a legnagyobb érdeklő
désre tartliat számot

A király puccs kapcsára megindítót' wTgazdákná-l hiába kerestek. 
Jyünfpönéöwn, mint ismeretes, a vád-__ , A c’etekliT a -Tcnniail bevitte őket a fő
tanács a fogvalevö polMkusokat óvadék kapitányságra, ahol kiderült a következő: 
fllent'lbra szabadlábra helyezte, de a Özvegy Waldmann Jslrtnníaál béreli la- 
királyi Ílxvészség a vádlanára e dfln. ; ’j4”, s4"<,°'' <» barálndjo Selmre.-I

.. ... . . .Hlltlkn. akt KtatliV/ta knróhnn r'tonynnl-orlatllését felfolyamoMsaal tAmaíJla meg 
és i-gn- az iratok a királyi Ítélőtábláihoz 
kerülraek fid.

A vádtanács még e mai napon nem 
cxpediálta az iratokat a Tábláihoz, 
barom bevárja, míg az érdeke ti védők 
nyilatkoznak, vájjon ők megnyugvás# 
6al vesrik-e tudomásul a vátlitanács 
vc’fzé’std sem. .R-g-a vara a vé*
döknek is lebfolyamo lássál élni, még 
pedig amiatt, hogy a vádtanűcs mag®- 
.wbb összegű óvadékot áillapitott meg, 
mint amennyit Ők felajánlottak. Érte- 
KÜlésíuvk szerint nzon-ban a védők nem 
jelentenek be fel folyamodást és ennek 
megállapítása után még ma a Táblára 
expediái fák a bOnfigy iratait.

Beniczky ö.tón volt belügyimíniszter 
ügyében is dönteni kell majd a vád*  
taniV^-naik, mert dr. Lengyel Ernő 
vizsgálóbírónak mart a végzéséi, amely*  
lycl Beniczky ellen a vizsgálatot és n 
vizsgálati fogságot elutasította, az
ügyészség jogorvoslattal támadta meg.

hogy Bemiczky «®a-
hogy a vád*

részét csak 
iratok R«-
döntés után

Tekintette) arra, 
hadilábon van, valószínű, I 
tanács az ügynek ezt a 
akkor intézi el, ha az 
kovszkyók ügyében való 
a Tábláról visszakerülnek.

?, K FŰtfftROSinflFEUM^
A pompás uj január havi műsor

Kezdete egynegyed nyolc órakor

idná

ajtón tábla:

érek rá várni, gyerünk * A Vígszínház e hetét & két leg
frissebb nagy siker, a fíáfvány és a Zaza

FELLEGI SÁNDOR 
színművész lakása

A detektív az előlépő öregasszonynak 
illendően kezet csókolt,

— Fuchs Géza kereskedő vagyok,
— Mama — szólt a lány m asszonyhoz 

— az ur többet la venne, de sokalb a 
hatezret.

— Hát kérem, én tulajdonkvpea nem ao-]-_l-----V _ ., .

minden árért.
— Mutasd meg, neki mama az egészet. 

Sándor most úgy j&n haza.

I Janka, akt statiszta korúban ösmerkedett 
meg Fellegivel. A« öregasszonyt bohém 
kedé’yességgel röviden mamának nevez
ték. A leány elmondta, hogy Fellegi je
lenleg „művészi" körúton van, hogy hol i . . .■ . . . ; ‘uviy-vn u ueniuiniu kkuihj szerepusmasa-járnak betöm, azt nem tudja, de holnap Abrányi Emillel A i1(J Adlef A4oV. 
hazajön. Molnár felügyelő aztán elment a tóval> óborral és Dalnokival az élen, es- 
lakásba és ott lesbe állt. Még az éjjel . téről-estére táblás házat hoznak. A Ci- 
megéckezett Fellegi az egész bandával, | gámybáró sorozatát ma Bajazzók és €o- 
Fnraó L.'iins moritréntez. Schntli Ferenc. 1 amrAÁnForgó Lajos tmozigépész, 
foglalkozás níBOli és Bakos í 
kanca társaságában. Molnár felügyelő hir
telen kiugrott a szobából és Bakost meg 
Forgót elkapta kabátjuknál, Schelli és 
Fellegi azonban kiugrottak az ajtón. 
Forgó a kabátja szárnyát áldozatul dobva, 
leverte a lámpát és szintén kiugrott. Mol
nár felügyelő Bakost megkötözte és a se- 
gitoégfll hivott két rendőr segélyével a 
fáskamrában aztán elfogta az égést díszen 
társaságot és bevitte őket a ZriiiyHitcába, 

Kihallgatásuk során beismerték, hogy 
tizenhét helyen törte’., be és a kétmillió 
értékű holmit kétszúrhntvanezer koronáért 
értékesítették.

Xz első Jő tanács
az újévben

minden bánnál tegyen

Diana
sósBon.szEsz

Vasárnapi magánforgalom
Az értéktőzsdei magánforgalomban 

szórni utón szokatlanul fellendült a fers 
galont és szilárd iráiívzatbara számos 
részvény I kerestek a zárók'urzu soknál 
magsabb árfolyamokon. Salgót, Rb 
mái. AUanivasutat, Liptákot és Országos 
fát kötöttek. Valutákban már csak cse
kélyebb forgalom fejlődött. Dollár 617 
után estére 606—07-re gyengiiitt, márka 
344—4Ő, let 363—Ö5, saokol 808-900, 
osztrák korona 11%—54 és bécsi Hfl- 
zelés 11—11% voflt Vasárnap újév 
napján teljes íiz lelte lenségben névleges 
kurzusok sem votttak megái tapithatők.

A Ooldhwgcr Sím. F- te Fiai Rtea- 
vénytársaság osztaléka. A Goldbenger 
Sám. F. és Fiai Résar-énytársaság dr. 
Buday-Goldberger Leó elnöklete _ alatt 
tartott közgyűlése a lefolyt üzleti évre 
3,558.293 korona tiszta nyereség után 
osztalékul részvényenként 32 korona 
kifizetését határozta el. Az i®azgatósá- 

: got Székács Antallal egészítették ki. A 
szelvények január 2-átó.l fogva a társa
ság főpénztáránál, az Angol-Oszrálk 
Bank budapesti fióktelepéinél és az 
Egyesült Budapesti Fővároei Takarék
pénztárnál váltatnak be.

I

Színház és fllmu]donsíi$ok

rosi Színházban a héten: kedden, csütör
tökön, szombaton és vasárnap este. Ra
gyogásával, üdeségével a legnemesebb ope- 

' rett ízlés hódít ezeken az előadásokon, 
. melyek a bemutató kitűnő szereposzrtásá- .( Tt*  A 4 ^7.- A J.íí

Schelli Ferenc pellia, szerdán Jávor Mária, a krlsrtiániai 
a Sándor rik- opera művésznőjének vendégjátékával 

Travlata, pénteken délután Tisza Karolá
vá a címszerepben Mátyás*király,  a szín
ház kedves ifjúsági darabja, vasárnap dél
után Tosca előadása egészíti ki. Cahicr 
asszony a*  bécsi állami opera világhírű al
tistája pénteken a Trubadúrban Azucenát, 
következő hót szerdájára ll-én, a Prófétá
ban Fidcst énekli. Trubadúr Környey Bé
la, Leonóra Jávor Mária .lesz.

* Shaw tizenkettedik darabja. A 
Fanny első színdarabja, amelyet kedden 
mutat he a Renaissance-szintiáz, Shaw 
Bernardnak tizenkettedik színdarabja Bu- 
d.inpcsten. A londoni kittié Thentoribc.n, 
ahol bemutatták, egymásután négyszáz
szór játszották, tehát Budnposten is szá
míthat akkora sikerre, mint például n 
Pygmalion vagy az Orvosok. Biztosítja azt 
Hevesi Sándor kitűnő fordítása és rende
zése és a színház rendkívüli gonddal cflö- 
késritett előadása. Újév hetének előadásai
ra az elővételi pénztár és a rendes jegyiro
dák árusítják a jegyeket.

* A gazdag lány egész héten. Soenes 
Béla nagysikerű te mulatságos játékát 
minden este megismétlik a Belvárosi 
Színházban e héten. A kitűnő ’dárab 
szerdán érkezik el az 50.:k előadás dí
szes jubileumához.. Vasárnap délután 
A nemenéves as&son.v Márkus Emiliá-

I

val n eimszrepben. pénteken délután 
Legénykérép kerül színre 3 órail-n» ~ a 
Mékelt helyárakkal. W Tn“r'

* Fadák Sári minden este felíró 
Audrássy-nti Színház januárt ln,; 
bán, a rendkívüli sikarü Donna 
Iában. Ugyanezt a műsort ismétiík i? 
vasárnap délután is 3^ órakor
esti Jwlyúrakkal. ' 1M”J«

* A szenzáció, sikerű Fi-Fi.t
nek előadásaira állandóan ec- sí. 
előre viszik el a jegyeket, mind™ , ' 
játszik e hiten fa a BUha LriS..!; “ 
házban. A lósrereplők állandóan 
azok, mmt a bemutatóm CxvancS. 
Fl-l’i előadását ismétlik witeken dji’ 
után es vasárnap délután i, 3 ó..e 
redős esti helyárakkL

* Lady Hanti lton élete és szerelni - az Uránia ez, idei legnagyobb fi?. 
Mint regény a legérdekesebb, mint "b" 
pedig a legszebb látványosság. A szén«Á. 
géről, elegánciájárói híres dáma, LadnHn 
mllton. korának legihirhedtehb courlisaneiá 
vott Élete színes tarka kalandok sorozata 
amelyekben furcsán váltakoznak Lonróu 
legalsóbb és legfelsőbb köreinek alakjai 
Matróz és királyi család'beM herceg; hftt 
festő és tizedrungu színész. Ebből’a ve
gyes táiM ságiból nőtt ki a grande dame. 
aki Lady Hamlltonná lett 8 ismertté égés? 
Európában. Mimit a büszke Anglia nápolvi 
nagyk öv Mének felesége, barátnője lett ki
rálynőknek, fejedelmeknek. A költők di
csőítették szépségét, a művészek allkotá. 
fásaikban örökítették meg. A Lady Hami^ 
fon nevet suttogták a szalonokban min
denütt. Most a film megeleveníti előttünk 
ezt a különös karriert. Az Urániát os
tromló érdeklődés igazolja ennek a film- 
nek rendkívüli sikerét Az Uránia napái
ként négy előadásban mutatja be 4, %g, 
#8 és negyed 10 órakor. A jegyek égés? 
hétre válthatók, elővételi dij nélkül.

* A Kamarában „Sándor Mátyás*  
második része forró délszaki tájra vi« 
bennünket, ahol hatalmas arányokban 
bontakozik ki a íilim szerelemmel ét 
gyűlölettel túlfűtött izgalmas cselekmé
nye. Ezenkívül a ragyogó szépségű He 
lena Mnkowskával a főszerepben a Da
moklész kardja cimü dráma kerül be
mutatásra. Előadások a nagy műsorra 
való tekintette] 4, 6, %8 ős 1410 órakor,

* A Mozgókép-Otthon kiváló amerikai 
premierjén nagy sikert aratott műsor i 
„Gladys házassága*'  (5 felvonás). „Fattj 
a vadnyugaton**  (2 felvonás) amerikai 
burleuak-komédia, .A. cowboy vezér'*,  a 
nagyszerű Ilarald Lloyddal a főszerep
ben, állandóan telt házak előtt iwy. 
(5. 7. 9.)

* Mint a lavina, úgy nő a Renais 
sance-mo7gó nagyszabású Henny Portén 
attrakciójának, a Hegyek leányának rop
pant sikere. Az előadások fél 5 és fél 1 
.rakor kezdődnek.

* Az uj esztendő szenzációja az Eskü
tárj Helikon e heti műsora, amely kél 
nagy filmeseményt is hoz: az egyik 8

. Gladys házassága cdmü társadalmi dráma:

: KIS HOMEDtR
1922 január hó 1 tői uj milsor
Rótt és Stelnhardi felléptével I
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