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Roincaré két év| moratóriumot 
ad Németországnak

A m*rka itablllitlAUt ás b«l«6 kölcsön (elvételét követeli 
Az első ötven milli*r<l fizetés Franciaországé

Paris, január 1.

(Havas.) ügy tudják, hogy 
1‘oinoaré mluisztereluök Német- 
orsaágnak két évi moratóriumot 
> Hndékozik adni készfizetésekre és 
" HOKI stólításokra egyaránt a k»- 

pHjMŐ zálogok ellcuéb.n: 
Jja állami erdők kiaknázása a fa- 
;sgAUitási programra határain 

belül,
« Rllhr-vldéki szénbányák el-
' lenőrzése,

T

Politikai és társadalmi harc 
j az új adórendeletek ellen 
^r. &íUcSis£aiU Smna nyilatkozata -<*■ ^ft^jfar^aitdsl utasí
tás frói^rwntiítái és társadalmi fítwca kereseti adó végrefiajtási 
utasítása és az általános dereseit adóról szóló rendelet ellen - t tSenneft monaJák a kötelező könyvvezetést

Az Indsmnitásl vita anyaga a 
karácsonyi szünetig- jóformán a. 
belügyminiszter által benyújtott 
reádtörvényjavaslat előzetes bírá
latából állott, a karácsonyi szituét 
alatt azonban megjelent néhány 
oly.p kormányrendelot és nyilvá
nosságra jutott a péq^ilryjplplsz- 
ternek egy törvénytervezete, ame
lyek a január 8-án folytatódó in- 
dfnnniiáö! vita anyagát ugyancsak 
kibőv’tik. Főleg a káreseti adó 
vóffrehaitdsl utasításáról van szó, 
de egyúttal' az általános kereseti 
adóra vonatkozó Janüáó el se jón 
clotMéptetM kor mwy rendeletről 
is. Alkalmunk volt ezekről a jelen
leg fővárosban tartózkodó ellenzéki 
politikusok közül többel beszél
getni. akik azt a nézetüket fejtették 
ki, hogy ezek a pénzügyi javaslatok 
porosán beleilleszkednek abba a 
kormányzati szellembe, amelyet a 
rendtörvényben testesitottek meg.

— Kzek a pénzügyi javaslatok 
fcsr.k arra jók — mondják —, hogy 
mindenkit függővé tegyenek akor- 
ntányhatalom jó, 'vagy rossz indu
latától, egy pillanatig se hagyják n 
polgárokat nyugton, vagy falun 
még inkább arra, hogy az eddig 
vakon ás süketen élő polgárság a 
saját bőrén' órozve ezeket a tényé
két, világosan lásson.

M «//>*<»»* ** ra«opoi»da
'R pénzügyminiszter, legújabb ja

vaslatai és rendeletéi ellen felme
rült kifogások két főcsoportra 
oszthatók. Az egyik a kereseti adó
val függ össze s az ez ellen elhang
zott kifogások nagy részét az egy
séges párt pénzügyi szakemberei is 
OSztjAk.

Kifogásolják, hogy a pétizügymi- 
nir-ier a kereseti adó végrehajtási 
utasításában túllépte azokat a Ize- 
reteket, omWyekt. a Javallat tia- 

a széntermelés külön meg
adóztatása,

vámok szedése a Rajna balpart
ján

és külön illeték a rajnai és a 
Ruhr-vidékről.

A beszedendő összegeket jóvátételt 
számlára csak akkor tartják - ’ssza, 
ha Németország nem telje le
szállított kötelezettségeit és a 
pénzügyi reformot nem hajtja

végre. A garanciablzottsűg Ber
linbe helyezné át székhelyét. Né
metország köteles tervet előter
jeszteni a márka stabilizálására és 
belső kölcsönt felvenni. Az adósság 
leszállítása csak a C. bonokra ter
jedne ki, a szövetségközi adósságok 
arányos leszállítása mellett, de 
Poincaré az ötven első milliárdot 
Franciaországnak követeli. Poin
caré követelni fogja a nemzetközi 
kölcsön siettetését. (MTI.)

- A Hétfői Napló tudósítójától. — 

letet vitája alkalmával a nemzet
gyűlés fhegszavazott, főleg azon 
paragrafus ellen szól ez a kifogás, 
alneZw a kötelező könyvvezetésre 
vonatkozik.

A kötelező könyvvezetés többek 
között a szellemi munkával foglal
kozók néhány kategóriájára is vo
natkozik s a végrehajtási utasítás
nak idevonatkozó rendelkezései el
len az érdekeltek — ügyvédek, or
vosok, stb. — nyílt harcot hirdet
nek.

Hasonló nyugtalanságot' keltett 
az adózás céljaira szolgáló köte
lező külön köuyvvézetés a kereske
dők és iparosok körében. Ezekre az 
aggodalmakra vonatkozóan szom
baton a pénzügyminisztérium hi
vatalos magyarázatban próbált 
megnyugtatással szolgálni, ameny- 
nyibe.n rámutat a 99. paragrafusra, 
amely szerint a péuziigyigazgató- 
ság felmentést adhat azoknak, akik 
rendes üzleti könyveket vezetnek. 
Kereskedői és iparos körökben 
azonban ennek a megnyitgtatásnak 
nem volt hatása, mert szerintük rz 
99. paragrafus csak arra Jó, hogy a 
kereskedőket és iparosokat kiszol
gáltassa a pénzügyi hatóságok ke- 
nyének-kedvének.

Dr. WOeMaM Samu 
nyilatkozata

Munkatársunknak alkalma volt 
beszélgetni a korosét! adó végre
hajtási utasításainak sérelmes reu 
delkezéseiről a jeles adószakértő-( 
vei, dr. Gllicksthal Samuval, aki 
többek között ezeket mondotta:

— A kereseti ndó végrehajtási 
Utasítása az érdekelt körökben még 
nőm vált általánosan ismertté.

A panusok áradata még esalc, 
ezután Indul inog,

amikor minden érdekelt előtt 
nyilvánvalóvá vAUk, hogy ezek a

rendelkezések' milyen súlyos ter
heket jelentenek rcánézve.

* — Én a magam részéről telje
sen jogosnak tartom, ha az állam
hatalom kutatja és adóztatja a 
tényleges jövedelmet, ezt azonban 
semmiesetre sem szabad olyan 
eszközökkel végezni, mint aminő
ket a javaslat életbe léptet.

Legtöbb panasz eddig a ke
reskedők és iparosok köréből 
hangzott el. Ezúttal tehát csak 
ebből a szempontból kívánok fog
lalkozni a kötelező könyvvezetés
re vonatkozó rendelkezéssel.

Ez a rendelkezés tcchnlknilac kivi
hetetlen, abszurdum.

A helyzet az, hogy minden keres
kedő úgyis vezet üzleti könyvet s 
hogy mit jelent a külön könyv
vezetés gyakorlatban, arra nézve 
elegendő rámutatnom arra, hogy 
e szerint

n kereskedő köteles áruja min
den legkisebb mozgását nyilván

tartani.

Azaz, a kereskedő, akinek raktá
rán tízezer különféle cikko van, 
minden egyes cikk számára kü
lön lapot tartozik nyitni s ha 
például egy cipőpántlikát el
adott, köteles bevezetni, hogy egy 
darab pántlikával kevesebb pánt
lika-áruja volt — mondjuk —- 
december OO-án és ha három mé
ter kanavúszt beszerzett ugyan
ezen a napon', azt a „kanavász- 

lapra“ tartozik bevezetni. Monda
nom sem koll, hogy igy

a kettős könyvvitelből liatslnias 
bibliotéka keletkezik, — ha u ke
reskedő ennek céljaira be tud ál
lítani hatalmas személyzetet, de 
garanciát a jMíntosságért még eb

ben az esetben sem vállalhat.

— Ezek az eszközök nem alkal
masak arra, hogy a tényleges 
jövedelem felkutathatóvá s adóz
tathatóvá váljék.

Kifogások 
a jövedelmi adó ellen
Amint ebből a nyilatkozatból is 

kitűnik, a végrehajtási utasítás el
len igen súlyosak a kifogások. A 
parlamenti ellenzék ezek mellett az 
argumentumok mellett fel fogja 
vetni a pénzügyi kormánnyal szem-< 
ben azt a kérdést is, hogy

hová lett az egyenlő teherviselés 
és egyenlő adókezelég sokat han

goztatott elve

és miért helyezi a kormány csak a 
kereskedőket és iparosokat, szellemi 
munkásokat ilyen szigorú ellenőr
zés alá.

Az egyenlő tehervisejés kérdésé
vel egyidejűleg felvetik a jövede
lemadó kulcsának kérdését is, ame
lyet a pénzügyminiszter még ’"a 
költségvetés beterjesztése előtt mó
dosítani kivan. Az ellenzék rá akar 
mutatni arra, hogy amíg az egyén 
adókulcsa a jövedelemadót és a 
többi adót beleszámítva 20 százalék, 
addig a ‘ í észvénytársaság adókul
csa ennek kétszerese, azaz 40 száza
lék, — még akkor is, ha ez a rész
vénytársaság apából és -fiúból áll. 
Aniig az egyén adókulcsát senki 
sem sokkalja, addig a részvénytár
saságok adóókulcsát az iparra és 
kereskedelemre nézve olyan meg
terheltetősnek minősiUk, melyet 
ezek a kategóriák nem bírhatnak él-

általános drágulás 
ai általános kereseti adó 

következménye
A pénzügyi kormány intézkedé

seivel szemben felmerült másik leg
főbb kifogás a most január, elsején 
életbeléptetett általános kereseti 
adóra vonatkozó rendelet. A ren
delet szerint a munkaadók az ab 

kalmazottak fizetéséből megálla
pított skála szerint kötelesek bizo
nyos százalékot levonni s ezt az 
adópénztárba befizetni.

Ez az újabb ineffterhcltetés az al
kalmazottakat és munkaadókat 

egyaránt sújtja,

mert ott, ahol a munkaadó nem 
vonja le ezt uz üj adót, az adó
pénztárba való befizetést a munka
adónak saját terhére kell teljesí
teni, ahol pedig eszközli a levonást, 
ott a munkások, vagy alkalmazot
tak fizetésemelési mozgalmat indí
tanak.

Ezeket a szempontokat főleg a 
szociáldemokrata párt tette ma
gáévá, annál is inkább, mert mát, 
a most szombaton eszközölt fizeté
seknél a munkaadók máris csak
nem kivétel nélkül levonták az uj 
adót. A szociáldemkorata párt til
takozni fog a parlamentben az 
ilyen meglepetésekre utazó pénz
ügyi politika ellen és meg akarja 
világítani ennek n következményét, 
az általános drágulási folyamatot.

Mint a fentiekből látható, az in- 
demnitási vita az eddiginél sokkal 
hevesebbnek Ígérkezik és alig van 
kilátás arra, hogy’ rövideseit véget 
érjen.
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Felhifiai 
újévi üdvözlésed

Az eddig hagyományos szokás szerint 
gyakorolt politikai újévi üdvözlések ar. 
idén jóformán teljesen elmaradtak. A 
miniszterelnök, aki Radványban tartóz
kodik, c,sak a hét vége felé tér vissza 
n fővárosba s az egységes párt csak ja
nuár kilencedikén tartandó póri értekez
leten talál módot pártvezérének üdvöz
lésére. — Andrássy Gyula és Rassay 
Károly sem tartózkodik Budapesten. 
Valószínű azonban, hogy még január 
vlső heteiben minden pártvezér módot 
fog találni arra, hogy a jövő vlitikai 
kampány p-agrammját pártjaik előtt 
lefektessék.

Igen moh g hangulatban folyt le 
újév napján a VII. kerületi Erzsébet
városi Körben fíéuczy István,' Szíerdnyi 

Ugrón Gt)bor üdvözlése.
G. Gusztáv üd- 
három kitűnő 
szóval köszön-

I

József báró és
A kör nevében Elirlich 

vözölte a polgárság o 
képviselőjét., akik nfoleg 
ték meg az üdvözlést.

Vass miniszter újévi munka- 
progranunja

A népjóléti (s munkaügyi miniszté
rium tisztviselői kara nevében dr. Fáy 
Aladár államtitkár üdvözölte az újév 
alkalmából dr. Vass József minisztert.

Fám József miniszter válaszában utalt 
a jövő feladytalra. A problémák közül 
megemlítette a mwkdsbiztoxitásnak tör
vény utján való rendezését. Rendbe kell 
hoznunk — mondotta — a, rokka ni ügyet, 
amelyet szintén törvény utján kell majd 
véglegesen megoldani, a gyermekvéde
lem ügyét, az egészségügy problémájá
nak rendezését, az inségakció keresztül
vitt lét, azonkívül a lakásügy végleges 
megoldását létre kell hoznunk. Ezek 
volnának nagyjában azok a problémák, 
amelyeknek megoldása előttünk áll és 
amelyeknek bevégzését- gyors iramban 
kell végrehajtanunk.

Újévi üdvözlések a Városházán
A központi városházán délelőtt fél 

11-kor üdvözölte a keresztény községi 
párt nagyszámú küldöttsége az újév al
kalmából dr. S'píiez Jenő polgármestert. 

Sipőez vá'rszában rámutatott arra, 
hogy a mai évfordulót Petőfi con'.enná- 
riuma is nevezetessé teszi. Aliúrboy'y is 
akarják egyesek Petőfit maguknak ki
sajátítani, Petőfi minden idegszálával 
keresztény és nemzeti volt. Ezután a 
mait e.'*;...’üd6 munkáját vázolta a pol- 
gármesler. a francia kölcsön terén el
ért eredményeket, majd a jövő felada
tait vázolva kijelentette, hogy a főváros 
iparút és kereskedelmét, főleg keresz
tény kisiparát és kereskedelmét kell 
hathatósan támogatni.

A Nemzeti Polgári Párt újéve

A Nemzeti Polgári Pártban az újév 
alkalmával Gaár. Vilmos dr. üdvözölte 
n párt nevében Helnrleh Ferenc, elnököt, 
aki nz üuvíizl'uro adott, válaszában bí
rálta a kormány politikáját, kifogásolta 
a törvényhozás terén mindinkább meg- 
n.viivannló antimorkantilista irányzatot 
•* zárszámadás költségvetés beterjesz
tésének szükségét hangoztatta. A tet
széssel fogadott beszéd után Dcsu Géza 
dr. üdvözölte a párt pevében Lukács 
Lászlót, aki a megértés politikájáról 
szólott v.ilaFzahnn s elítélte a mindkét 
Jianyu szélsőséges politika megnyilvá
nulását.

lörökország tudatában 
van erejének

Bárig .január 1.
A Journal intervjnt közöl 

Muszlafa hasúval, aki csodálkozik 
a hnrannei lárstynlósok lassú nte- 

’...............“ ‘ ...........lg
- —...... nép a

h i r to k ú 11 o m á n y 1 c g k 1 I > I) 
Min akar lemondani és nz 
Melleiig küzd a knpjhtlú- 

■ • izii ideit séért, mert azokat 
sérelinó-

holott n török delegáció nli 
követeit valamit, A török
nemzeti ..........................
részéről s 
utolsó ] 
ciók inogsz 
« nemzőti önérzet súlyos 
n?k tartja.

A törökök r«K«-zkodnak uhhoz, 
H»K. a K„,oK patriarehútna távoz- 
«>t or.z,!fllk|)ó|. K,,„l(..|it hnrv>» 
hatalmak méltányolják Törökőr 

’«««>• » tál.: 
h r ■ "!:;I vövid idő ,-ilat; 
, í,Az "J 1 'őiökorazdn hí- 

mÍVíumT’ 'van méltó- Hikiruk es erejenek is és kész iG- 
winak i.-,,

TŐZSDE
WIMH szilárdság a magánforgalomban

Az a széles keretekben kialakul heussemozgalom, mely már az el
múlt hét végén is hatalmas árfolyamemelkedóseket produkált, a magán
forgalomban nemcsak hogy nem vesztett ^az erejéből, de az értékpapí
rok egész sorozatában nagyarányú á ‘ 
zetí. — Természetesen a három napi magi 
dúltak kisebszerü elgyengülések is, amelyeket azonban 
lommal további sziládulás követett.

A vasárnap délelőtti magánforgalomban 
a kora délelőtti órákban tartottal! indult meg az üzlet 
a szombat esti magánforgalomban kialakult árfolyamok 
vényben. Délfelé a tartottságot szilárdság váltotta fel és egyes érté
kek ugrásszerűié# emelkedtek — anélkül, hogy kötés létrejött volna. 
A legnagyobb ármozgalom egy-két nehéz papírban volt. így a Dél- 
cukort 6Ő.P90 korona körül erősen keresték. A svájci uj Ófa nagy vé
leményvásárlásokra gyors tempóban 24.000 K-ás indulási árfolyamáról 
30% ezer koronáig emelkedett. A Stununert ma is a legélénkebben tip
pelték — 135.000 korona erős pénz volt rá. A középpapirok közül élénk 
üzlet fejlődött ki a Kóburgban, Zabolaiban, Műtrágyában és a Szla
vóniában. Előfordult árfolyamok: Rima 13.750—13.800, Salgó 57.500— 
58.000, Láng 30.000, Szlavónia 4200-4450, Lipták 5300, Égisz 2850-870, 
Spódium 8500-600, Ált. Kőszén 137.500-137.800, Izzó 59.000-61.000, 
Brassói 34.560—35.000, A 11a ni vasút 37.509, Georgia 71.000—72.000. Stummer 
135.000, Délcukor 60.000, Zabolai 13.250—13.590, Svájci uj Ófa 24.000— 
31.000. Csáky 4250-4300, Tröszt 19.500-20.200, Mag 9090—9225, Ólom 
5300-5400.

á rftjyámeltolódásokat eredménye- 
uagaftio.rgalmi üzlet alatt clőfor- 

minden alka

és nagyjában 
maradtak ér-

A hétfői magánforgalomban
erős kereslet mel’ett a legtöbb érték tartotta vasárnapi árfolyamát. 
Különösen nagy forgalom fejlődött ki a Bauxitban és a Forestát egy
két nagy ügynök 8509 korona körül élénken kereste, — anélkül azon
ban, hogy megfelelő kinálat alakult volna ki. A fapiacon ma is a 
svájci uj Ófát és Szlavóniát favorizálták — utóbbit előnyös tranz
akció hírére. A kétnapos magánforgalomnak egyáltalában jellegze
tessége volt a fapapirok megmozdulása. Előfordult árfolyamok: Rima 
13.700—14.390, Salgó 57.009, MütrágyO 54.009, Kőszén 136.000—137.000, 
Izzó 61.000 (pénz), Magyar Hitel 12.009—12.500, Ganz—Danubius 1,100.000 
200.000, Schlick 11.800-12.200, Láng 28-32.000, Lipták 5100-5500, Csáky 
4000-4200, Boni 14.000-15.500, Klotihl 12.0011—12.500, Zaboiai 12.000—14.500, 
Trieszti gáz 32.000 (pénz), Spódium 8500—8800, 
vasút 36.000-37.000, Bauxit 17.000, Urikányi 
19.490—19.500, Hofíher 6200, Svájci Ófa 27.099 
19.500, Szlavónia 4300-500.

Georgia 71.000, AUam- 
Tröszt 

Zenta Roskáji
80.000-80.500, 

(pénz),

Mi robbantotta ki . Anz, hogy n budapesti
- .• « « « - I gátiadnak tovább kell tartani.

rt dolgok logikája 
tőzsde hausse-moz- 

j • v ■ I gátiadnak tovább kell tartani. Miután
JcH. ÍÖZSClei iiailSSe^t • azonban a tőzsdén logikát hiába kere

sünk, könnyen megtörténhetik, hogy jö
het még egy-két átmeneti ellanyhulás, 
de végeredményben a felfelé tartó egész
séges árképződés egészen bizonyos.

Ebből az alkalomból talán nem lesz 
érdektelen, ha egy kis táblázatban ki
mutatjuk a tőzsde vezetőpapirjainak 
egy év alatti átértékelődését. Az árfolya
mok igy alakultak:

Függetlenül a külföldi piacoktól — saját 
piacunkról indult meg az. ármozgalom. — 
Tartós lesz-e n szilárdság? — Kimutatás n 
vezotőpaplrok egyéves árfolyamain- 

kulásáról. I

karácsonyi 
és tapoga- 

köz vétlenül 
z területén

A tőzsdei liauíse, amely a 
ünnepek előtt csak félénken 
tódzva próbált kibontakozni, 
a hét végén a tőzsde égés 
nagy arányokat öltött. A. szabadsági éri
tőzsdépalota a régi nagy liausse-napokra 
emlékeztetőén ismét megtolt élettel és 
mozgalommal. A rossz tőzsdeidők alatt 
elmaradt ügynökök és játékosok ismét 
felbukkantak a tőzsdeteremben, úgy 
hogy a két hausse-nap alatt, csütörtö
kön és pénteken megkétszerözödött a 
(őísdelálogatók száma. A hnusso jeléül 
mór a tőzsde megnyitása előtt — az elő- 
tőzsdé:i mindenre pénz volt, úgy látszik, 
a nagyközönség Ismét a tőzsdére tódul, 
hogy az. üzlottelen hónapok alatt szenve
dett á rfolyamvpszteségo.it behozza. A 
tőzsde közönségének ilyen liaussera am- 
fnált hangulatában a koni remin próbál
kozások természetszerűleg minden Jet
ben vörösen omlottak össze, ugyanakkor 
pedig az átmeneti elgyöngülést mindig 
egy erőteljes áravance követte.

Az okokat kutatva, amelyek a buda
pesti értékpiac nagy lendületét és fcl- 
feléinenő ármozgajmát előidézték — ez
úttal elsősorban azt. kell megállapíta
nunk, hogy a külföldi tőzsdéje ezúttal 
semmiféle befolyást nem gyakoröltak a 
budapesti haússe-re, mert ugyanebben 
nz ülőben a berlini piacon stagnálás, a 
bécsi értéktőzsdén pedig határozott lany
ha irányzat uralkodott. A tőzsdei hant
áét fellát kétségtelenül' a saját piacunk 
Iniclatlvdlta, amely már hetekkel ez
előtt áremelkedést, várt. Az áremelkedé
sek kirobbanását, azonban kétségtelenül 
a korona zürichi kisebb le morzsolódása 
idézte elő, amely annál Inkább erős 
hauBse-mommtum volt a spekuláció ke
zében. mert koronánk .hónapok óta stabil 
módon tartotta árfolyamát 0.22K—0.23 
.űzött. Ezenfelül n jóvátétel kérdése is 
erősen bcfobiásolja a piacot és végül 
még pgy döntő szempont: a budapesti 
piacon az aranyparitást elérő, sőt sok 
esőt ben túl is haladó ipurcikkek és me
zőgazdasági termények mellett az érték- 

upir meg m'ndig a legaldértékelfcbb és 
a legolcsóbb. Ebből a szempontból vizs- 4

Az 1923-as uj tőzsdei év tehát az erős 
hausse jegyében indult meg.

]921 dce. 30 1922 dec. 30
Magyar Hitel 1.700 11.000
Közúti 1.120 7.150
Déli Vasút 1.660 7.900
ÁUamvasut 2.950 34.750
Ált Kőszén 7.400 129.000
Salgó 5.625 54.250
Ganz-Danubius 28.000 1,020.000
Rima 2.530 12.000

A HETI PÉNZ ERŐS EMELKEDÉSE. 
Az erős tőzsdei üzlet és a jelentékeny 
angazsmánok élénk tanúbizonyságául a 
hetipénz kamatlábú a vasárnapi magáu- 
forgalomban 2 és félszdzalékig emelke
dett — anélkül azonban, hogy a keres
lettel szemben jelentékeny kinálat iuu- 

j latkozott volna.
MIKOR VEZETIK BE A DUNA- 

HARASZTIT? A Dunaharaszti-részvé- 
• nyék tőzsdei bevezetését a múlt hétre 
1 tervezték. A részvény tőzsdei jegyzése 
körül azonban technikai akadályok me
rültek föl. úgy hogy a bevezetés — 

; — amint értesülünk — a jövő hét köze- 
! perc halasztódott el.

AZ OROSZ NYERSOLAJ BUDAPES
TEN. Az oroszoktól vásárolt 416 vaggon 
kaukázusi nyersolaj egy része — két1 
vonattal tegnap Bánkt Peter, Laíbach 
és Marburgon át Budapestre érkezett. 
Körülbelül még nyolc vonat orosz petró
leum fog egy hét leforgása alatt 80 cisz
ternával Budapestre befutni. A 416 vag
gon nyersolaj négy magyar gyár: a 
Magyar Petróleum ipar, a Budapesti .4s- 
ványolajgyár, a Hazai Kőolaj gyár llt. 
és a Vacum (Hl Rt. között fog szétosz
latni. Az orosz nyersolaj beérkeztével a 
hazni gyárak szükséglete u jövő évad 
elejéig teljesen fodezvo lesz.

íriiliánsokat rea'X’S:
..

R Petőficentennárium
— A Hétfői Napló ludósitóiútól. — 
Vasárnap vették kezdotükot a Petőfi 

születése száz éves fordulójának emlé- 
kérő rendezett ünnepségek, abban a mél
tóságteljes keretben, amelyet Petőfi cm- 
lékezeto megkíván. Társadalmi egyesüle
tek, politikai klubok, irodalmi társasá
gok hódoltak Petőfi szellemének, a szín
házak ünnepi előadást tartottak, az ün
nepséget pedig az egyetemi ifjúság iák- 
lyúsmeucto zárta be.

A Petüfl-Társaság ünnepélye.
Vasárnap délelőtt fél 12 órakor tar- 

tolla -i Petőit Társaság Petőfi Sándor 
születésének századik évfordulója alkal
mával matinéval és hangversennyel egy
bekötött ünnepi díszüléséi, a Zeneművé
szeti Főiskola nagytermében. Az ünne
pélyen mogjelent Horthy Miklós kor
mányzó családjával, József főherceg 
esalad.tnv.-il és gróf Apponyi Albert. A 
djszulést a budai dalárda éncko nyitotta 
meg, majd Pékár Gyula, a Társaság el
nöke üdvözölte megnyitó szavaiban a 
megjelenteket és lendületes szavakkal 
emlékezett meg Petőfiről.

Utána Móra Ferenc szavalta el 
ünnepi költeményét, majd Rákosi 
Jenő tartott beszédet.
n llagy lllisztórium övezi
letofit - mondotta — születésének 
os halalanak misztériuma. Mint eev ' 
tünemény szállott le közénk, anyja 
tos cseledleány, apja szerb mészá 
1-os volt. így dolgozik a Gondvisé 
les: tót anya és szerb apa gyerme. 
keben tundoklik legdlcsőségesebben 
a nemzeti géniusz. Amikor egy 
gyermek megszületik, érintetlen! 
agj-a- napról-napra uj benyomáso
kat vesz fel, uj szavakat és Így ala. 
kitölt a nyelv az embert. Az embei; 
gondolkodásmódja a fajtipus meg
jelölője. Az ember, faji különböző- 
sege nem egyéb, mint a nyelv kü
lönbözősége. Aki valamely nyelv 
hatása alá kerül, az annak a nyelv
nek faji tulajdonságait veszi fel.

bzabolcska Mihálynak „Petőfi 
lelke című költeményét szavaltá 
ezután Grill Lola. F. Váradt Arait. 
ka es Kiss Ferenc, a Nemzeti Szín- 
ház tagjai Petőfi-költeményeketl 
szavaltak, M. Medek Anna, az Ope
raház tagja Petőíi-dalokat ado.tf 
elő, Jászai Mari Petőfi-költeménye. 
két szavalt.

A magyar újságírók Pctöfl-ünepe 

, ,A „Mogyarországi Újságírók Egycefi- 
lotc Szilveszter délutánján Petőn Sándor 
centennárlnma alkalmából rendkívüli 
választmányi ülést tartott az Otthon 
Korbon, amelyen nagy számban jelentek 
meg a magyar írók és újságírók, akik 
megilietődött Flekkel hódoltak a nagy 
kólló emlékezetének.

Mró-kus Miksa, az Egyesület elnöke, 
az illés megnyitása után felkérte Rákosi 
uonot, az Újságíró Egyesület diszelnö. 
két., méltatná Potön emlékét.

Rákosi Jenő kijelentette, hogy a 
maga részéről természetesnek ta
lálja hogy az újságírók Petőfit iin- 
népük. Szóóval és Írásban, költe
ményben CS prózában a felvilágosű.- 
aas faklyahordózójaként, a magyalt 
D."Hn fáklyájaként ilnneplik ma 
< eto/tt ~ mondotta — és elvégre, 

tuzoszloppk éppen nem is, de 
laKlyahordozók hagyunk mi, Újság, 
írok is a kultúra szolgálatában.

Fáklyásmenet
Este hat órakor az egyetemi ifjúság 

a Szabadság-téri irredenta-szobor előtt 
gyülekezett és innen zárt sorokban vo
nultok a Dunaparton keresztül a PeWfl- 
szoborhoz. Itt hazafias beszédeket mond- 

.Ú? több Petőfi-verset szavaltak eL 
Az ifjúság megkoszorúzta Petőfi szob
rát, majd a Himnusz és a magyar Hí- 
wckogy eléneklése után a főváros utcáin 
fáklyákkal vonultak végig. Hót órakor 
összes harangok megkondultak a nagy 
magyar költő emlékére.

A demokraták Petöfi-ünnepe.
A Központi Demokrata Körben Szil- 

vosrtor estéjén ünnepelték Petőit Sándor 
születésének azzadlk évfordulóját. Rcne. 
ack János nemzetgyűlési képviselő mél
tatta Petőn nagy magyarságát, utána 
lóháts Klára, a Vígszínház tagja, Petőfi- 
verseket szavalt. Condáné Székely Ilona 
operaénr-kesnő. opcrnárlákat és Petőíi- 
dalokat énekelt. Végül Pakol. József ol- 
vasta fel Petőfiről szóló novelláiét.

--------- V. ,
mondotta — születésének
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Egy háztalajdonos rálőtt 
a lakójára

Tegn -él után az Egressy-uf 83. 
szánni * ti revolveres merény
let.tört-.. . A házban lakó Horváth 
Lajos géplakatosnak valami diíe- 
renciái voltak a háztulajdonossal 
és emiatt vita támadt közöttük.

A háztulajdonos a veszekedés he
vében revolvert rántott elő és rá
lőtt Horváth Lajosra. Horváth a 
következő pillanatban véresen ösz- 
szeesett, a golyó a mellébe fúródott 
A súlyosan sérüli, embert a mentők 
a PóAjws-kórházba vitték. A me
rénylő háztulajdonost előállították 
a főkapitányságra.

— Újévi üdvözlések a kor
mányzónál. Budapest székesfőváros 
tanácsa és törvényhatósági bizott
sága ma délelőtt, dr. Sipőcz Jenő 
h. polgármester vezetésével tisztel
gett Horthy Miklós kormányzónál, 
akit az újév alkalmából a polgár
mester üdvözölt. Az üdvözlésre 
Horthy Miklós kormányzó megha- 
tottan mondott köszönetét. Rámu
tatott a főváros ás az ország súlyos 
helyzetére, amely parancsoló szük
séggé teszi, hogy a nehéz napokban 
minden magyar összetartson.

Délelőtt 11 órakor a kormányzó ki
hallgatáson fogadta a Budapesten szé
kelő diplomáciai kart.

A diplomaták nevében Schtoppá Lő
rinc, apostoli nuncius francia nyelvű be
széddel üdvözölte a kormányzót, aki 
francia nyelven válaszolt.

A diplomáciai kar fogadása után a 
koriáúnyzó Scitovszky Bélát, a nemzet
gyűlés elnökét fogadta, aki a nemzet
gyűlés üdvözletét tolmácsolta.

Egy órakor Ravasz László piispö# és 
Németh Károly nyugalmazott államtit
kár a református egyház nevében üdvö
zölték a kormányzót.

— Frigyes főherceget elmarasztalták. 
Sopronból jelentik: Frigyes' főher
ceg magyaróvár! uradalmából nem
régiben valami kisebb ok miatt el
bocsátott egy ott alkalmazásban 
volt katonatisztet, illetményeinek 
folyósítása nélkül. A polgári bíró
ság most foglalkozott ezzel az 
üggyel és a főherceget az összes 
természetbeni és pénzbeli járandó
ságok megfizetésére kötelezte.

— Homok a bádogkannákban. A Weiss 
Manfréd cég ez év elején több va
gon ócskavasat vásárolt Gárdonyi- 
Goldsteiu Károly ócskavaskereske
dőtől. Ezek közt mintegy harminc 
hasznavehetetlen bádogkanna is 
volt, amelyekről utóbb kiderült, 
hogy szinültig homokkal voltak 
megtöltve és ezáltal az ócskavas 
súlya nagyobb lett. A Weiss Man- 
fréd cég följelentésére Gárdonyi 
ellen csalás büntette címén megin
dult az eljárás. Az ügyet most tár
gyalta dr. Niítich Ítélőtáblái bíró 
tanácsa, amely Gárdonyit csalás 
büntette miatt pyolchónapi bör
tönre ítélte.

— Egy kis gyermek halálos balesete. 
Molnár Zoltán 11 éves tanuló a Lujza- 
utca 2—b. számú ház első emeletéről n 
földszintre zuhant. Mire a mentők a 
helyszínére érkeztek, a szerencsétlen 
gyermek meghalt. Holttestét a bonctani 
intézetbe szállították.

— A népjóléti miniszter ellenjelöltje. 
Dr. Vass József népjóléti miniszter ked
den újból leutazik a kerülőibe, hogy an
nak még hátralevő községeit is meglá
togassa és programmbcszédjét ezeken a 
helyeken is elmondja. A zalaszentgróti 
kerületben Vasa miniszterrel szemben 
ellenjelöltként fellépett Fangler Béla 
volt nemzetgyűlési képviselő, a szövet
kezett keresztény ellenzék programúi- 
javai.

— Halálozás. Nagy idők tanúja, 1848— 
49-es honvédhadnagy özvegye, Telbisz 
Györgyné szül, gitburgl Nimbsgern 
Karolin halt meg december 18-án Al
máskamaráson. A köztiszteletben álló 
matrónát óriási részvét mellett temet
ték eL Dr. Telbisz Imre hadbiró- 
ozredes, Telbisz János plébános és özv. 
fényes! Naszády Józsefné szül. Telbisz 
í’anny édesanyjukat gyászolják az el
hunytban

Utcai támadások
Szilveszter

A Héti öt Napló tudósítójától
Szilveszter éjszakáján a főkapi

tányság központi
több utcai verekedésről tettek je
lentést. Felelőtlen elemek a régi re 
cepl; szerint az utcán megtámadtál 
az éttermekből és kávéházakból el
távozó embereket, akiket igazoltat
ni akartak és közben botokkal vé- 
vérosro verték. Ezeket a verekedé
seket egy szervezett társaság tag
jai követték cl, minthogy minden 
egyes esetben hasonló módszerrel 
jártak el.

A rendőrséget a Szilveszter előtti 
napon bizalmasan értesítették, hogy

újév éjszakáján rendzavaré elemek 
általános verekedésre készülnek és 
előre megállapított haditerv szerint 
a mulatozó vendégeket meg fogják 

támadni.
Éppen ezért a rendőrség 1923 ja

nuár 1-re virradó éjszaka erős per- 
manenciát tartott. Az egyes kerü
leti kapitányságokon és az Őrszo
bákon nagyobb számú rendőrle
génységet vontak össze. Az utcákon 
kerékpáros osztagok és erős rend
őri őrjárat cirkált, hogy az utca 
rendjét biztosítsák. A nagyobb ve
rekedéseknek sikerült is elejét 
venni és a. rendőri készültségeknek 
köszönhető, hogy a garázda fiatal
emberek nem mertek nyíltan fel
lépni. A későbbi incidenseket azon
ban nem lehetett elkerülni és ezért 
reggel hat óráig

a főkapitányság központi ügyeletén 
egymásután jelenlek meg bekötött 

fejű emberek
akik feljelentéseket tettek ismeret
len támadók ellen. Az ilyen igazol
tatókról adott pontos személyleirá- 
sok nagyrészt megegyeztek az 
óesztedőben elkövetett utcai atroci
tások hőseivel, akiknek a kinyomo
zása most már. könnyebben' történ
hetik.

A támadók közül egyet sikerült 
is előállítani a rendőrségre, akit 
egyelőre őrizetbe vettek. A többiek 
azonban, miután véresre verték a 
gyanútlan pesti polgárokat, a 
rendőrök elől sietve elmenekültek, 
hogy aztán a városnak egy másik 
részén folytassák a verekedéseket.

A József-köruton ismeretlen fia
talemberek körülvették Szívós Je-

— Mozgalom a kilenc órakor kezdődő 
tanítás érdekében. Újév napján Újpest, 
Rákospalota, Pestújhely, Albertfalva, 
Budafok, Kispest, Erzsébet falva és Rá
kosszentmihály községekből körülbelül 
mintegy száz szülő tartott a fővárosban 
értekezletet a kilenc órakor kezdődő ta
nítás érdekében. Az értekezlet, elhatá
rozta, hogy a környékbeli szülők kér
vényt adnak be a közoktatásügyi mi
nisztériumhoz és a főváros tanácsához, 
hogy pedagógiai és gyt rmekegószségü- 
iigyi. szempontból rendel jók el január, 
február és március hónapokra a kilenc 
órakor kezdődő tanítást.

— A dollárhamlsitókat átklsértók az 
ügyészségre. Mint ismeretes, a rendőrség 
egyik detcktivcsoporlja pénteken éjjel 
tizenegy tagból álló dóllárhamisitó tár
saságot leplezett le, amelyik huzamo
sabb időn keresztül 5, 10, 20 dollárosok 
hamisításával foglalkozott s ezeket a 
hamis pénzeket részben Pécsben, rész
ben pedig Budapesten hozta forgalom
ba. A pénzhamisítókat vasáruén dél
után kísérték át az ügyészség foghá
zába. 

és igazoltatások 
éjszakáján
lő hivatalnokot, aki a feleségével 
tartott hazafelé.

-- Igazolja magát! — kiáltották 
•á. A hivatalnok szabadkozott a fe- 
előtlen eljárás ellen, amire a fiá
ul emberek botot vettek elő és Szi- 

v’óst összeverték. A felesége sikol
tozására a járókelők és egy rendőr 
segítségül siettek, mire a támadók 
elmenekültek.

Egy klubhelyiség ellen, ahol Szil
veszterkor műsoros mulatságot 
rendeztek és azon előkelő közönség 
jelent meg, tiz főből áÜó csoport 
támadást akart intézni. A csoportot 
egy sportsapkás fiatalember ve
zette, akit azonban a kapunál a 
portások fel tartóztattak.

—• Engedjenek fel! — kiáltotta a 
fiatalember. —Én ^rendörfogalmazó 
vagyok. (

A portások igazolványt kértek 
tőle, mire a fiatalember a társaival 
együtt nekiestek a portásoknak és 
azokat ütlegelni kezdték. A nagy 
zajra az inspeciós rendőrtisztviselő 
és detektív lesiettek az előcsarnok
ba, erre azonban a támadók gyor
san eltávoztak.

A Fereuc-köruton hajnali négy 
órakor két családot támadtak meg 
és a férfiakat megverték. A sérül
lek nagyrésze személyesen tett pa
naszt a támadók ellen, sokszor pe
dig az esetnél megjelent rendőr 
vett fel jegyzőkönyvet a verekedé
sekről és ezért az elmúlt éjszaka 
lefolyt utcai támadások pontos szá
mát és részleteit még nem lehetett 
megállapítani. Annyi tény, hogy a 
verekedők nagyrésze ittas állapot
ban garázdálkodott és az eseteknek 
súlyosabb kimenetelei nem voltak. 
A nyomőzás folyik.

Hála János Már. kalauzt a Ne- 
fplejls-utea, 3f jpámu ház előtt is
meretlen emberek összeszurkálták'. 
A mentők a llókus-kótliaz’oa szállí
tói tűk. — Az Egressy-ut 83. számú 
ház előtt Horvát László lakatost 
verekedés közben mcllbolőtték. A 
mentők a Bókus-kórliázba szállítot
ták. — Marosi A: József bádogosse
géd verekedés közben megsérült. A 
mentők bekötözték és miután a 
rendőri jelentések szerint a vere
kedést ő kezdte, a VII. kér. kapi
tányságra állították elő.

— Éjféli riport a Vigadóban. A báli 
1 szezon egyetlen álarcosbálja lesz az éj
féli riport a Vigadóban, amely január 
11.-én, impozáns keretek között zajlik 1c 
a Vigadó összes termeiben.

— Házasság. Király Olga Budapest és 
Adler Sándor oki. mérnök, Bukarost, a 
mai napon házasságot kötöttek. Minden 
külön értesítés helyett.

— Hasba szúrta a feleségét. Tegnap 
Welninyer József telefonmunkás a 
Liszt. Ferenc-téron összeveszett a felesé
gével. Verekedés hevében Weininger 
kést rántott elő és a feleségét. hasba- 
szúrta. Az asszoryt súlyos sérülésével a 
Rókus-kórházba vitték. A merénylő 
férjet a rendőrség letartóztatta.

— A vigyázatlan kerékpáros. Fábián 
László iparos 1921 július 17-én oly se
besen haladt kerékpárúval, hogy egy 
Szatmári Ferenc nevű 7 éves gyermeket 
elütött, s a fin lábtörés < szenvedett. 
Fábián LászlóLt ma dr. Nedgczky ítélő
táblái bíró tanácsa gondatlanságból oko; 
zott súlyos testi sértés címén 3000 korona 
fő- és 100 korona mellékbüntetésre 
ítélte.

LSLTÁRii ÁRAK! 
RAmánvaroZtboxcalf férfi* 
cipők: fekete . . . K 50G3 
Fekete, duplatalpu . . K 6C00 
Fqkotc, duplatalpu bőrb. K 6300 
Barna......................... K 5450
Barna, duplatalpu . . 1< 6000 r 
Magas női cipők, bő:sa-[ 
reltkcil: francia és amorikai fór- 1 
mák) fekete 1< 5O9O, 5500 és [ 

barna és betétes I< 5050.
5 00, 60'50. 7850
Vil, ERZSlfcBST KŐ. UT 98 k

- A mentőkért. A Város! Színházban 
vasárnap délelőtt, megismételték a Nép. 
színház jubilúris előadását, ezúttal a 
mentéik javára. A közönség zsúfolásig 
megtöltötte a színházat, mégha tottan él- 
vezto az előadást és lelkesen tapsolt 
Bioba Lujzának és a többi előadónak. 
Még egyszer fogják az előadást megis
mételni, január 7-én, vasárnap, az új
ságírók szanatóriuma és nyugdíjintézete 
javára, hogy igy rójják lo hálájukat és 
tiszteletüket a sajtó iránt, amelynek 
lelkes és szeretetteljes támogatása biz
tosította az eddigi előadások nagy si
kerét.

— öngyilkosság. A Szondy-utca 43. sz. 
alatt Elek Árpúdné 39 éves háztartás- 
beli nő öngyilkossági szándékból kar
ján az ereit felvágta, nyakát elmet
szette és hasún súlyosabb sérüléseket el
őtt. A kihívott mentők haldokolva szál

lítottak a Rókus-kórházba.

Milliós értékeket loptak 
el egy orosz menekülttől

A szanatórium tolvaja

— .4 Hétfői Napló tudósítóidtól —

A Hidegkuti-uton lévő Holt* 
spaoft-szanatóriumbaii Síebrí/ca- 
iiowa Ólma orosz menekült nő fel- 
Kertü a szanatórium tulajdonosát, 

ogy hat darabból álló podgyászát 
KiíJdje el a nyugati pályaudvarra. 
Holzspaeh megbízta a kocsisát, 
Atrchner Jánost, hogy a két fonott 
kosárból, egy vörös bőrkézibőrönd- 
bot es meg három más darabból 
allo podgyasst szállítsa el kocsin a 
Pályaudvarra.

A kosarakban „8“ jelzéssel ellá
tott gyermekrubák, férfi és női ru
hák, szövetkabátok, vászonnemüek 
es ékszerek voltak több millió ko
rona értekben. A kocsis a podgvász- 
szal néni jelent meg a nyugati pá- 
Jyaudvaron, sőt többé a szanató
riumban sem jelent meg.

A rendőrség megállapította, hogy 
Kirehner, aki tulajdonkeppen gép- 
munkás, btintetett előéletű és a bí
róság jelenleg is körözteti. A de
tektívek tegnap éjjel a kocsit lóval 
együtt megtalálták az Aréna-nt20. 
számiig ház előtt, a kocsisnak és a 
podgyászoknak azonban nyoma ve
szett. A nyomozás folyik.

Garázda emberek két 
rendőrt összeszurkáltak

(A Hétfői Napló tudósítójától.)
Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka a 

Czuczor-utcáhan levő Kralt Foreno-féle 
korcsmában Szenes Ferenc kocsis össze
verekedett Szityó Sándor kovácssogéd- 
dil. A verekedőket lm akarták kisérni 
Pintér Ferenc és Magyar Mihály pol
gári ruhás rendőrök, amire az égési 
korcsma a rendőrök ellen fordult. Ma
gyar a közeli rendőrszol aha sietett 60- 
gitst gi rí, közben pedig a korcsmában 
Pintért a támadó' hálbvs-.urták. Pintért 
súlyos sebével a Rókc ^kórházba vitték. 
A támadókat Szenes, Veres János zenész, 
Bél István és Nagy János kocsisok szó
mélyében elfogták.

A Kálvária-téren István kocsis
ittas állapotban hnjtotta a kocsiját és 
erőszakkal nekihajtott a járókelőknek. 
Ezért Rubeczky György rendőr megállí
totta a kocsit és Hajóst bo akarta ki
sérni. A kocsis egy vasrudat vett elő 
és azzal a rendőrt ütlegelni kezdte. 
Végre két rendőrnek sikerült a dühöngő 
embert ártalmatlanná tenni és előállítani 
a főkapitányságra, ahol letartóztatták.

FAUN
—ifmwiyim un n, 
(Kndvássy út 25) 

újra megnyílt

i Szenzációs 
műsor !

| Kezdete K'ilO órakor
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„Anna" című egy fel
tékát az Andrássy- 
k nyújtotta be és a 
műsorral lógják be*

uan baj
Máriát és 

elvitte a

Ernőd Tamás
.,Csipké“-.jo pedig a Belvárosi Szín
házban kerti! szilire a közeljövőben. 
A „Csipke** húrom egyfelvonásos, a 
három miniatűrt meseszerű keret 
foglalja egybe. Természetes, hogy 
Ernőd darabját nagy 
előzi meg. Csak a

színésznőkkel
az Uniónál. Simányi 
Ilosvcty Rózsit Bárdos
Renaissanceho'z, ami egymagában 
még nem ejtette volna kétségbe 
Beöthyt (bizonyít;a a szerződések 
könnyű és akadálytalan felbontása) 
ha nem járt volna azzal a körül
ménnyel, hogy a Belvárosinál Tit
kos Ilona egyedül maradt és Titkos 
is a — Magyar Színház tagja. 
Beöthy azonban nem 
aki sokáig töpreng 
felett, ér t e síi 1 é síi n k 
tárgyalások folynak, 
városi színészeinek 
érte veszteségért kárpótolja magát 
és a tárgyalások fonalai éppen a 
hűtlen színészek 
llenaissance felé 
egy jóól informált színház habitűé 
mondta:

— Góóth és Hegedűs illán most 
Beöthy és Bárdos fogják eljátszani 

- a. Csereberét.

a

glfötjtak étin hírhedi tetőről, 

aki a zalaegerszegi inlurnáló táborból 
megszökött

(A Hétfői Napló tudósítójától.)

Az [zabelln-utca 77. számú ház
ban Konrád György hivatalnok la
kásán, amikor senki sem tartózko
dott otthon, betörő járt. A betörő 
föl feszi tel te u hálóóbzubúhan h vö 
szekrényeket s onnan több értékes 
ékszert vett magához. Amikor tá- 
\ oz.ni készült, akkor < ••kezet!, haza 
Konráíl két kU lpunyn, akik a be
törő láttára, segítség-ért kiáltozlak. 
A belőjő ellökte magától a gyer
mekeket s futásnak eredt.

Az 1 zabella-uIcában éppen akkor 
haladt arra egy detektív, akinek 
leltünő volt a menekülő férfi. Rá
kiáltott, hogy álljon meg, de az 
lovábh szaladt. A detektív a járó
kelőkkel üldözőbe vette a. menekülő 
betörőt, aki hirtelen befutott. 
Izabella-utca 96. számú házba és 
kaput becsapta maga mögött.

A detektív a kapu előtt maradt, 
mert a kapunak kívülről nem volt 
kilincse. Hosszas csengetésére a 
házmester eresztette be. A házat 
azután alaposan ál kutatták és a 
jiadláslépcsőn el rejtőzve megtalál
ták az üldözött embert. Nyomban 
előállították a főkapitányságra,hol 
megá 11 a 1 ntották, hogy szemé 1 vében 
egy hírhedt betörőt fogtak cl. Mis
kai Gézának lovják és betörésért 
már négyizben volt büntetve. Végűi 
a zalaegerszegi hite móló táborba 
■internálták, ahonnan december kö
zepén megszökött. A rendőrség 
Miskait most ismételten letartóz
tatta.

J/z olasz
lorinánynak c. a retidelcle, mellyel ta
karékossági és Lözrcnd.■szeli szempont
ból a gardio régió rendőri szervezetet 
a cscndörföparunc.snokság elé helyezte 
és a rendőri erőknek ebből előállott egy
ségesítése a turini gardio régió osztagai
nak egy részénél, amelyeket valószínű
leg külföldi elemek, hajtogattak fel, iz 
galmat'idézett elő. Lázadást kíséri IIA.' 
meg, umelyc! azonban néhány óra alatt 
nagy eréllyel elnyomlak-. A mozgalom
ban résziccvöket lefcgyve.rezlck és a ka
szárnyákban fogva tartják. '

az az igazgató, 
ilyen dolgok 
szerint már 
hogy a Bel
la v ozásával

uj otthona — a 
nyíltnak. Mint

Az ,,'ftgt és Földi Szerelem" 50-ik elő* 
’ ' ” páratlan sikerű

az „Égi és Földi Szere- 
jövő szombaton, január C-ún jut. cl 

ibcn az 50-ik előadás 
A nagysikerű <la- 

szerdún, 
játsszák, 

sze- 
„A 

iát P. Márkus 
.Jövő szombat,

adása. Molnár Ferenc 
drámai játéka, az „Égi 
lem 
teljes népszerűség 
díszes jubileumához, 
rabot azonkívül még kedden, 
pénteken és jövő vasárnap 
mindannyiszor a bemutató kiváló 
replőivcl. Csütörtökön megismétlik 
névtelen asszony" előndű. 
Emília vondégMIéptéi’üU 
január 6-án délután 3 órakor rendes 
helyárakkal a mulatságos „Gretehen“-t 
és jövő vasárnap délután „A kis lordot" 
adják 3 órakor mérsékelt helyárakkal.

* A Fővárosi Operettszlnliáz o hete is 
az Olivia hercegnő jegyében folyik le. 
A Buttykay — Földes — Bród.y-operetlet 
adják minden este. Szombat délután 
gyermekelőadásul a Huncut kéménysep
rőt játsszák mérsékelt hclyúrakkal. Va
sárnap délután a Vígszínház művészei 
a Meri földköveket adják.

* A Vígszínházban a jövő héten mih 
den este Kis cukrászda, Haltai Jenő 
nagyszerű vigjátéka kerül ismétlésre. 
Csak szombaton este adják az Ocskay 
brigadérost. A Kis cukrászda előadása 
kede.ii félnyolckor, azután pedig min
den esto hét órakor kezdődik. Szerdától 
kezdve mindennap éjjeli előadást tart a 
moszkvai Kék nurddí-knbnvé. 4 Huncut 
kéményseprőt legközelebb kedden adják 
gyermekelőadásul olcsó hclyúrakkal.

* A Városi Színházban a Bolond Is
tók, amelyben Nagy Izabella, Abonyi 
Máriáimé, Orley Flóra, Cselényf József, 
Sziklay, Mik, Púzmún, Gábor Ernő és 
lloLti pompás alakításait eddig is min-

iSzinház
Uj darabokról és n.j szerzőkről 

hallani legutóbb színházi körökben. 
Korra, nézve, legidősebb közöttük 
(úgy a szerző, mint a darab)

Jizász Károly 
♦,l,,ainiy"-.ia. Szász Károlyt a kö
zönség egy rétege igen jól ismeri; 
az egyik délutáni lapban szokott 
hétről hétre legalább egy, de gyak
ran több clniefuttntása megjelenni 
színházakról, színészekről, írókról, 
könyvekről, mindig a komoly, 
emelkedett kritika hangján, az 
olyan kritikáén, amely nem ismer 
tekintélyeket és beérkezett ságet, 
csak a maga. megingat Imtulan 
szempontját. Különösen a Nemzeti 
Színház eseményeit veszi Xzá*: 
Károly bíráló tollának hegyére 
(amely, mint minden nagy kri
tikusé, bizony nem na'gyon bajigái 
a dicsérettel) és csak lelkiismeretes 
szemének íulajdonithutó, hogy nem 
ritkán talál kifogásolni valót da
rabban, rendezésben, színészben, 
H ercsi igazgató most elfogadta 
előadásra Szász Károly .Fanny" 
ciniii darabját, amely legközelebb 
már színre is kerül.

AZ IÍJ

I
VII., KIRÁLY U.77. TEL. JÓZSEF 45-10

AZ ÚJ JANUÁRI MŰSOR

FEREHCZIK. SALAMON B.
Ztiolt Béla

i uj szerző. Zsolt ma a lcg- 
vü magyar lírikus, írásai I 
rmakcszség, mint a inon-1 
ó súlya és lűze, nyelvénekI 

lmja gazdasága által I 
l'flülnmljj'il; a magyar líra 

t<vmé>él. ’igy. hogy Zsolti 
i honimalk,i/.d.-u irodalmi

SARKAD! ALADÁR 
RADÖS. RENDEM.

PIA OOREE 
LA GORILOVA 

ÉS A VARIETÉ MŰSOR!

Nyomatott az „UJSAQÜZCM“ könyvkiadó és nyomda r.-t, körforítógtpein, Rökk Szilárd-utca 9,

dia telt húz tapsolta végig, a ,Wv6 hét 
műsorán, kedden, csütörtökön és szóm- I 
balon szerepei. I

* Az orosz-német kabaréelőadások a 
Vígszínházban szerdán éjjel negycdti- 
zenegy órakor kezdődnek. Műsoron van: 
Régi románcok. — Orosz játékszer. — 
Hollandi ínyence. — Orosz Népdalok.
— Est ha rang. — Katonai parádé. — A , 
tevehajtsár álma, — Gyári munkások • 
dala. — Time is moncy, amerikai re- 
gúny. — Orosz népdalok. — Volgáméul! ( 
hajóvontatók nótái. — Vanka-tanka. • .
Jusni igazgató konferál németül, Góth , 
Sándor magyarul. — Roudező: Dolinov. ( 
Karnagy: Gogocki. Főszereplők: Kot- . 
csevszkája A., Komiszár Sevszkája, To- ‘ 
karszkája N., Aszti B„ Tartakov, Bán- f 
saa, Diniitrijcv, Peterson, Vitel, Le- , 
bédjeva, Libidinsz, Supinszky, Donszkoj, 
Apanqnszki, Ukraiuszki.

* „A Bajadér" minden este színre ke- - 
riil a jövő héten is a Király-színházban. ' 
Szombaton 6-án délután újból a „Három
a tánc", jövő vasárnap délután pedig a 
„János vitéz" van műsoron 3 órakor 
mérsékelt helyárakkal.

* Alfréd Savoir Banco elinti vigjátéka 
a Rcnaissancc-Szinház legközelebbi uj- 
donsága. A kékszakáll nyolcadik felesé- : 
gének szerzője lognagyobb sikerét aratta. ' 
a Banco-val, ezzel a brilliáns, páratla
nul elmés vígjátékkal, amely a Dupla • 
vagy semmi címmel Holtai Jenő fordító- ' 
sóban korül színre. Külön érdekessége \ 
az első előadásnak Shnonyi Mária és 
Harsány! Rezső első fellépte a Renais- 
sance-Szinházbau. A férfi főszerep Csór- ; 
tos Gyuláé. A szenzációs -sikerű A mán- ■ 
darin, Csortos felléptével, a Dupla vagy 
semmivel fog váltakozni a műsoron.

* „A gong". „Boszorkánykonyha" 26-ik 
előadása szerdán, január 3-án lesz az 
Andrássy-uti Színházban. A kitűnő uj 
műsor darabjai addig is és azontúl is , 
minden este minden esto műsoron van- ; 
nak, valamint jövő szombaton és jövő 
vasárnap délután is 9% órakor mérsé- ; 
kelt helyárak mellett.

Mozi
* BorgíA Luerezla — az Urániában. Az 

a nagy film, amellyel az Uránia az uj 
esztendő műsorát megnyitotta, a mű
vészi szépségek gazdag látványossága. 
Maga a téma (a ragyogó Cínqnecento 
szépséges bűvös asszonyának történőtől 
már magában véve is nagy Ígéret; a 
film felépítése azonban nagyszerűségé
ben felülmúl minden várakozást. A 
Boryiák hirhedett hatalma és fényűzése 
szolgál hátterűi ahoz a regényhez, ame
lyet Luerezla és Caesaré átéltek. A nagy 
német filmet világszerte siker kíséri, 
amibon jelentékeny része van Liáné 
Hald, Conrad Veiét, P. Wegener, A. 
Bassermann és a többi kiváló művész 
mesteri játékának. Az Uránia a filmet 
ismét rendes helyárakon mutatja be 
5, %1, R>9 és 10.10 órai kezdéssel.

* A Corvln-Szinltóz nagy amerikai 
műsoráról beszél az egész város. A vörös 
számum merész és kényes témája: a mai 
Oroszország eszeveszett borzalmai h az 
a megrázó viaskodás, melyet a nép a 
rúkényszeritett tévtanok ellen vív, találj 
leginkább a magyar nézőnek aktuális. 
Meséje, mely e tévtanok legszörnyühhi- 
kére: a nők olkommunizálúsára vau 
van szőve, elénk tárja A vörös számum 
megdöbbentő kegyetlenségeit és irtóza- 
tút. A jniisor másik száma: A kedélyes 
cowboy, még a legkőszivübb embert, is

’ ineguevetteti. Az elővételi jegypénztár 
‘ telefoaszámai; József 82—88 és József 
’ 95-84.

* A Kamarában Enuny Lynn fellépté
vel az Igazság, a Negyvenéves asszony 
és Zigoto mint leányszöktető 4, 6, 8, 10 
órakor.

* A Mozgókép-Otthon nagyszabású 
amerikai műsora állandóan telt háza
kat vonz és toljes egészében kerül be
mutatóra. „A vörös számum" hallatlan 
izgalmaival, a nagyhirü Norma Tal- 
magdc főszereplésével, a bravúros 
Hoot Gibsou a „Gentleman" című 5 
felvonúsos „Jowel"-film címszerepében, 
„Kint van a vízből" mutatványos víg
játék _s „Ha a vége jó" kitűnő ameri
kai burleszk. Előadások: félnégy, fél
hal, félnyolc és féltiz órakor.

* Fenomenális sikert aratott A vllrös 
keztyli bemutatója alkalmával a Tivoli
ban. X nagyszabású kalandordráma fe
lülmúl minden eddigi hasonló attrakciót 
s a zsúfolt házak őszinte csodálkozással 
adóztak Maria Walcomimak, a dráma 
hősnőjének, aki sohasem látott bravúros 
produkciókat mutat be a filmen. Az 
Az. első rész, amelynek A saskeselyük 
bandája a elme, máris meghódította 
egész Budapestet. Az előadások ina és 
újév napján 4, 6, 8 és 10 órakor kez
dődnek./

KÖZGAZDASÁG
Többé nem számolnak fillérekkel a 

bankok. A Takarékpénztárak és Bankok 
gEyesülelc a kötelékébe tartozó pénzin
tézetek nevében közli, hogy tagjai 1923 
jrfnuár hónap elsejétől kezdve na üzleti 
forgalomban a filléreket az állami adók 
kivetéséhez hasonlókig el fogják hagyni 
és pedig az 50 fillért és ennél nagyobb 
összeget egy koronára, kerekítik ki, inig 
az 50 fillérnél kisebb összegeket teljesen 
elhagyják. Sorozatos megbízásoknál oz 
az elhagyás nem a végösszegre, hanem 
minden egyes tételre külön vonatkozik. 
Szelvény jóváírásoknál a fillérek csak a 
végösszegnél kerek ittctuek ki.

Az Angol-Magyar Bank tőkeemelése. 
Az Angol-Magyar Bank Részvénytársa
ság december 30-án tartott rendkívüli 
közgyüléso az intézet alaptőkéjének 230 
millióról 315 millió koronára leendő fel
emelését határozta cl. Az összes uj rész
vények a régi részvényeseknek ajánl tat
nak fel oly módon, hogy minden két régi 
részvény alapján egy uj vehető át 1923 
január 3-tól 10-ig 1400 koronáért a bank 
budapesti főpénztáránál, vagy a Bri- 
tisch-Österreichiscbe Bank- und Handels 
A.-G.-nál (Wien, I., Horrengasse 2—4.) 
A tőkeemelés feltételeit úgy pénzügyi, 
mint tőzsdei körökben igen kedvezőnek 
ítélik inog.

A Hermes osztaléka. A Hermes Ma* 
gyár Általános Váltóüzlet 1U. mai köz
gyűlése az 1921/22. üzlotévre részvényen
ként 35 korona osztalék fizetését hatá
rozta cl. Az igazgatóságba beválasztot
ták Radvánszky Béla bárót.

A Goldbergcr-gyár osztaléka. A Gold- 
berger Sóm. F. és Fiai Rt. mai köz
gyűlése a lefolyt üzleti év osztalékát 
részvényenként 100 koronában ál lapította 
meg. Az esedékes szelvény január 2-ától 
kezdve az Angol-Osztrák Bank budapesti 
Holtjánál, az Egyesült Fővárosi Taka
rékpénztárnál és a vállalat főpénztárá
nál váltatik be. Az igazgatóság uj tag
jává Druckov Géza, a fcliigyelöbizott- 
fiágba Földiák Frigyes dr., Hoch József 
dr.. Károly Henrik, Kreutzer Jenő, Zsen- 
geri. Manó, budai Goldberger Sándor és 
Háti Ágost választattak meg. A közgyű
lés után tartott iprnzgntOsáffl Illésen 
Reichmaun Samu h. igazgató igazga
tóvá, Singer Ignác cégvezető helyettes 
igazgatóvá, Vágó István György titkár 
cégjegyzővé neveztettek ki.

Ki WEmzEf! Hnyai Orfeum
Mi'idén este fél 8-kor a nagyszabású ianuóri 
vaHéténiüsor és> Hagyar Erssí vendégfelléptévcl 
ARANVNADAÜ Harniatli-Zcrkovitz operettje

régiségek nagy választékban 
(AcuinRxor, IK, üllífI út 3 
Calvin tér mellett Vessek, 
el)adok és cserélek! 
Antik órák szakszerű javítása

1 Sfiatck Briliáns sarcra
1 vnlsfosaMért minden hirdetett árnál többet fizet 
| Országos Ékszerhez, Rákóczi ui 17. Uránia bank
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