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Választások előtt
Már 'készülnek a nemzetisz.inü 

tószlők és a lietyke tollak a korte
sek kalapjai mellé, már izgiatotta'k 
a. jelöltek és fontoskodnak a főkör
lesek. Mennyei látványosság és rit
ka élvezet mindez az alkotmányos
ságtól elszokott szivünknek és lel
kűnknek. A választási zászló és 
tyetyke toll: egy-esgy kelléke a ma
gyar alkotmányosságnak, amelyre 
viszont bölcs el('xlein<k a magyar 
állam épületét álLitották. Láttuk és 
tapasztaltuk, hogy amint bcfelicg- 
zett az alkotmányosságnak, magái 
az ezeréves Magyarországot is ör
vények és millió veszedelmek fe
nyegették.

Most azonban, miután a pártok 
— úgy, ahogy — kezet fogtak, kö
zös kormányt alakítottak és mintha 
egyre jobban megértenék egymást, 
lassan, lassan közcledüník az alkot
mányosság útja felé. A kél Szabó 
pártja is egyesült, a jobboldali 
pártok is mozgolódnak, tisztul a 
helyzet, ileivng a magyar politika 
homályos égboltja. A pártok ösz- 
szeolvadnaik, fuzionálnak, a polili- 
lűusok kéz dák megérteni, hogy el
végre mindannyian magyarok vol
nánk, a kö’zös cél érdekében közö
sen kell dolgozni, nem pedig külön 
áskálódni és agyarkódni. Gyűlés 
gyűlést követ, jelöllek szaladgál
nak, önjelöltek strélKrkednek. ifjak 
és öregek igyekeznek a t. Ház felé, 
amely most t. nemzetgyűlés lesz. 
Megindult a választási küzdelem.

Ember legyen a talpún, aki nem
zetgyűlési képviselő lesz a magyar 
nemzetgyűlésen. Férfiúi erények, 
fliazafiság, önzetlenség, erre van 
szüksége annak, aki meg akarja 
állni luelyét a jövendő magyar köz
életben. Vicinális panamáknak, 
egyéb kijáróknak nem lesz helye, 
■minden képviselőnek az ország új
jáépítésén kell fáradoznia, nem 
maga boldogulását, hanem a 
boldogulását kell szem elölt tartn-' 
»nia. Vége a régi jó világnak, ami ! 
!kor ifjú stréberek megkörnyékez-1 
Siették a minisztereket, ezentúl a' 
■miniszterek nem érnek rá semmi 
egyébre, csak a munkára. De nem
csak a miniszterek, képviselő urak 
sem. Vége az üres politizálásnak, 
ma mindenkim’ik dolgoznia kell.

Bölcsen és okosan teszik a jelölt 
urak és a tisztelt választópolgárok, 
ha mindezt alaposan meggondol
ják, mielőtt fellépnének, illetve sza
vaznának. A magyar nemzet törté
nelme újból kezdődik ezzel a nem- 
zctgyidéssel és ezért mindenkinek 
éreznie kell, hogy a most következő 
(választás nem kedélyes farsangi 
népünnepély,hanem komoly és szent 
ünnepség. A tisztelt választópolgá
roknak ezúttal nemcsak joguk, de 
kötelességük is szavazni, nehogy 
olyan eleinek kerülhessenek be a 
nemzetgyűlésre, akik nem hivatot
tak ilyen nagyszerű hivatás betöl
tésére. Most erre a nemzetgyűlésre

Huszár Károly
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tárgyai ásókat a Nemzeti Társaskörre!. 
E brzottsócf tagjai: Ábrahám Dezső, 
Bartha Albert. Dingha Béla. Kmettu 
Károly és Lé tag Ernő. A bizottság a 
holnapi nap föl iramán tárgyalni fog a 
Nemzeti Társaskör kiküldötteivel, este 
tanácskozást tart és •kódúén számol be 
niu-nikú járói a párt választnwinvi 'ülé
sének.

A Nemzeti Páliban a fúziónak ielen- 
tókenv számn híve van és akik ellene 
vannak, azok is csupán azt kifogásoi- 
ják, hogy a fúzió csctibefí áldozatul kí
vánja Lovásza Mártont, aki mellől tá
gítani nem hajlandók.

A dolgok résíJetét alaposan ismerő 
helyen a következőképen ítélik meg a 
fúzió ügyét:

Bizonyos, hogy mindkét pártnak 
csuk, előnyére szolgálhat az egyesülés. 
A 48 és 67 közötti cl leniét megszüld, 
elvi különbségek alig vannak a két -párt 
közölt, az erők iisrvesitése tehát csak 
nyereség lehet a magyar politika anég 
mindig zavaros mezején. Ami Lovásza 
Márton személyét illeti, öt mindkét 
részről a legnagyobb tisztelet övezi. 
Senki sem vonhatja kétségbe Lovászy- 
nak rendkívüli érdemeit és sen-ki sem 
kívánja az ő hazalias munkáját, bölcs 
belátását félretolni és bizonyos, hogy 
a tárgyalások folyamán a legrövidebb 
idő alatt megtalálják a módját annak. 
hogv a fúzió kérdése olyképpen oldás
sók meg. hogy Lovásza Márton szeilfé- 
lucre abból semmiféle hálránu ne szár*  
mazzék.

miniszterelnök

amiszemltizmusrél, a királyságról, 
a nyusatmafiyarorszási kérdésről és a 

ksmunlsfák talad&sárél
Becs, november 30.

saság Jegyen-e. Amennyiben a nép a 
királyság mellett döntene, a nemzet
gyűlés joga és kötelessége lesz annak 
a meghatározása, hogy ki kerüljön a 
magyar trónra.

A nyugat magyarországi kérdésről a 
miniszterelnök többek között kijelen
tette:

— Az osztrákok egy része azt hiszi, 
hogy a szóban forgó) terület egész Be
csei elemezni tudja. Borzasztóan csa
lódik az, aki ezt hiszi. Az Ausztriának 

ítélt Nvugadmagvarország csakis gazda
sági veszteséget jelentene Ausztriának. 
Hiszen Magyarország számára h olyan 
területet jeleni, amelyet más vidékről 
kell élelmezni. N y ugat inagyaror szag 
elszakitásáról beszélni lehetett mind- 

ad liz. amií.’ az idegen nyelvű nemzetisé
geket, amelyek nem magyar anya
nyelvűek, jóg iikban és kultúrájukban 

i .sznszoriloliák. Kormányom azonban 
az ország minden nemzetiségénél: jo- 

gait lisztelel-Lcn fcisiia tartani.

A kommunista vezérek kiadatásának 
ügyében a magyar miniszterelnök töb« l,en Utieldon vezérkari ezredes kisé- 

bek -között ezeket mondotta:
— Semmi kétségem sincs aziránt, 

hogy Ausztria ebben a kérdésben a 
törvényesség alapján áll és kizárólag 
a világfelfogás követelményeitől vezé
relteti magát, 
tartom, hogy 
keressük eben

(A Magyar Távi rali Iroda magán- 
\ jelentése.) A Neue h'reie Presse kime- 
Irilő nyilatkozatot közöl Huszár Károly 
I magyar miniszterelnöktől, aki többek 
i között ezeket mondotta:

— Tudatában vagyok annak, hogy 
engem a külföldön, nevezeteseit 
Ausztriában, olyan politikusnak tekin
tenek, akit vad antiszemitizmusa ál- 
litott a politika homlokterébe. Tény, 
hogy politikám alapja a keresztény 
eszme, amit be’cviszek ténykedésembe 
és ar.iil kormányom legfőbb ismertető
jelévé teszek. .4: általam hirdetett ke
resztény e;::r::e azonban az, amit maga 
a kereszténység lényege jelent: jóságot, 
szerctctct, önfelá’dozást és áldozat-

j készséget.

Nincs okom Cililkolni. hogy min 
,dig royalista érzelmű voltam és ugyan- 
.azzal a nyíltsággal mondhatom a:’ is 
hogy Magyarország lakosságúnak több
sége, 90%-nál is több, kifejezetten 

i royalista és nem akar más államfor- 
j mát, mint a királyságot.
| • Semmi körülmények között nem

‘ fogom tűrni, hogy a leendő uralkodói 
nevét a választási kfizdc'.i’mbe bele
vigyék. Horthy Miklós fővezér he
lyesen mondotta, hogy az utca senkii 
sem emelhet fel a trónra, mert épp! 
oly könnyen le is taszíthat ja. A nép- j 

'szavazás csakis afölött dönthet, hogy 
haza az államforma királyság vagy köztar-1

I

A Társaskör
és a Párfi fúziója

Készülődések a képviselőválasztásokra
Budupest, november 30.

Hétfői Napló tudósi tó jói ól.) A 
koncentrációs kormány néhány na-pi 
fennórihisa mintha inlő je’et adna a 
IHÍrloknak arra, hogy iparkodjanak 
közeledni egymáshoz és törekedjenek 
mindinkább megegyezést keresni azok
kal a pártokkal, amelyek között na
gyobb etfvi ellentétek nincsenek. Igv 
megtörtént tegnap h két gazdapárt: a 
nagyatádi és a sokorópátkai Szabó 
István vezetése alatt álló pártok egye
sülése, amöV iMxsszabb tárgyalások 
eredménye. Bár hivatalosan és nyilván
valóan önnek kifej ez éf-t nem adtaik, 
mégis ez az egyesülés természetes kö
vetkezménye, hogy ezzel a nagyatádiak 
bevonultak a keresztény blokkba.

Sokkal bonyolultabb ős szövevénye- 
ia-3k.iv>. A.Avrov v».v. » .........?. -,cbb a Ntmzeti Társaskör <’s a Nem
csak a legkiválóbbak és a kjgbecsü- ze« Párt között Wrohozandó fúzió. \ Nemzed Párt részéfőj epvébkMt 
idCSCbbc’k kcrülhctildi b"C- jUtví* A Nemzeti Társaskör ré-szénőJ a .vre, .itam, c~i - r.._:x_
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Bánd hol íz táimrnok 
Huszár Károlynál.

A Magyar Távirati Iroda jeienh. 
Bánd holt z tábornok, az amerikai 
Egyesült-Államok budapesti kato
nai missziójának vezetője, ma dél-

i relében megjelent a miniszterelnök- 
I sége’n, hogy hivatalos látogatást te
gyen Huszár Károly miniszterel
nöknél, egyúttal viszonzásául an
nak a látogatásnak, amelyet a ma
gyar miniszterelnök hivalalbalépése 

Teljesen fölöslegesnek ’ uián az amerikai tábornoknál tett, 
az ellentétek csiráját' Az amerikai tábornokot, akinek ki- 

a kérdésben. ! sereiében voltak a melléje beosz-
' tolt katonai és polgári összekötő

tisztek is, ugyanazon formák között 
fogadták, mint az antant többi 
képviselőit. Az amerikai tábornok 
félórát töl'lölt a miniszterelnöksé
gen és a miniszterelnökkel folyta
tott beszélgetésében meleg és szives 
érdeklődést mutatott Magyarország 
aktuális problémái irántrétfi munkapárt vezető tagjai, a Nem

zeti Párt részéröl pedig a v<> I Hcinrich 
párt emberei vitték eddig a tárgyalások 
fona-lát. A dolgok beAllitása bizonyos 
oldalról olyanformában történi, hogy 
a fúzió létrejöttének első feltétele n 
Lovászig Márton szemó'yénck fólrevo- 
nulá-sa. A volt függetlenségi pártiak ezt 
órtlielően zokon vették és a Nemzeti 
Pártban napok óta olkescradett vott a 
hangulat, mert Lovászv hívei rendü
letlenül ragaszko<lifak vezérükhöz.

Vasárnap este Lowís.-p Márton meg- 5<’kan mások. A miniszter hatal- 
ieleni a párt körhelyhcgábon, ahoi ra-: U'"s közönség előtt fejtette ki a jövő 
jós óváriéval fogadtók őt hívei, i.ovn-! I'ii-lokpolrlikáját, amely Magyarország 
s.-p kijelentette niunkntársunknak.'alapját fogja tenni. Hitet vaMolt a ke- 
hogy a fúzióra irányuló táratialások fo
lyamatban vannvk, bizottság intézi a 
dolgokat és e bizottság munkája elé 
nem prcjudikálhat.

Rublnek Gyula 
programmbcszédt

Rublnek Gyula földmivelésügyi mi
niszter vasárnap délc.vlt nagyszabású 
programnxb esz ódét mondott Kecskemé
ten. A minisztert útjára elkísérték: Ko
rányi Frigyes báró, nagyatádi Szabó 
István, sokorópátkai Szabó István mi
niszterek, Patacsy Dénes államtitkár és

rész tény és nemzeti eszme mellet I. Utá
na 0 jeenvott miniszterek beszéllek.

Jelölések a fővárosban

............................. ............ —............... - ------ ; « .^urev... i-«» weman A nemzetgyűlési választási mozgal- 
ügi-c. A itauzeU Társaskör rréróroj * ,.ltagu i^ltsás y«ls ifi. a fedfe m*  uiiudoohol Mtan HMfaNWt
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de főképpen a fővárosban folynak se
rényen a jelölések. A löváfcs Hz köz- 

Ligazgntáfii kerülete tudvalévőén huszon
két váltasz lekeni leire oszlik a Tiszai- 
férte választási Uip’ény szerint, amelyet 
jnsvst — érvénvrJen tartanak. A budai 

•oldal adja az első öt kerületet, a IV. 
'kerület u hatodikat, ez v. a hetediket 
és nyolcadikat, a VI. a kilencedikéi, 
tizediket és tiz-.'negyed'l-.et. az V. és VJ. 
•kerületek külső része a tizenkettediket, 
a Vll. kerület a tizenhárom, tizennégy, 
tizenöt, tizenhatodikat, a Vili, a tizen
hetedik, tizennyolcadik, tizenkilencedi
ket. a IX. a huszadikat, a X. kerület a 
huszonegyodijiet és végül a Külső ré
szeik a huszonkettediket.

A már ismert jelöléseken kívül ujah- 
bán a tizenharmadik kerül,' I on fíárczy 
István bgazságügvminiszlerl. a li'enne- 
gyedikben íf/ron (iábort üdülték de
mokrata-párti programmal. \ tizenötö
dik kerületben Ábrahám Dezsőivel 
szemben a polgárok egv része A’fw Fe
renc nyugalmazott e’ diáról jelölte. Hir 
szerint föllép a főváros valamelyik ke
rületében ehlen-éki programmal Szász 
ZóNán, a kiliyiö író is.

— .1 Hétfői \'aptó tudósitó iától —■

Közel egy évi internálás 
Mackensen Ágost vezértábornagy, 
német keleti hadsereg főparancsnok 
annyi hatalmas üíkö? t veretlen hő 
útban van hazéj.i leié 
antanthatalmak többé 
szükségesnek a tábornagvgyal 
ben az internálást. Eredetié 
hogy Mackensent, 
hallatlan szégyenét 
pestre való érkezése alfa 
ialosan fogadni fogják, 
vonata azonban cs 
bán érkezett a föv 
hintettek minden ünnepélyes 
táslóJ. I’edig .Ma- !.ensen(, a 
bőst, méltán elkeseríthette t:> 
ccmberhen a budapesti fogad 
akinek seregeiben a magyar 
legjobbjai harcoltak s aki az orc 
erőt a Kárpátok nyergén feltart 
Károlyi Mihály parim 
érkeztekor 
varon gépii 
gyilkos Cser 
tóttá fel, hogy kövesse a kormány pa- 1 
rancsát, uimsy ugv 
Mackensen t.; 1 . -rka ráv a 1 
Károlyi I,ászlé> kadéiyában 
landó. Mellének szeez it fegy 
zött hagyta cl Ma. I . ■ ,en a 
fenékig ürítette az inlerm'dás

után 
a

minthogy az 
nem tartják 

szem
ügy volt, 

a Károlyi 1 
jóváteendü. Buda- 

1'mával híva- 
a tábornagy1 

ak a haji 
árosba s

szórt, hogy 
Fóiiicn. gróf 

interná- 
ver k kő- 

vonalot, 
keserű 

poharát, inig végre január ö-án Vz/r
francia alezredes parancsára előirt 
Öfult okra, majd Szalonikihc vitték 
ahol mindmáig a sző- -. {séges katona 
hatalmak őri/ele alatt volt. A nemei 
béke aláírásával ra elrendeli
szigorú hatálytalaní
tották é z idő. hocv
visszatv

Eredetileg
Mackensen
Jósán, katonai fogadják.
Mackensen néhány n alapesten
akart maradni, a lerv.-t :> '< "hun meg 
vúllozkrtlá!.. x ••/.<'•!' ’ '.crí’.’gy ii ..1- 
fconata szombaton 1 •gg.-l in.hiii vl 
Szabadkáról és S>- <;<n ál éjjel
tizenegy ólakor keljeit volna :• nyug ti 
pályaudvarra érkeznie. A nemzeti 1. ul- 
sercg több ii . tje meg is jelent a 
pályaudvaron, úgy volt, hogy Ihrrthy 
Miklós fővezér is nugjeleni!; a vezér 
tábornagy fogadtatására, ám a külöa- 
vonat egyre késett, ójfél’.ilán pedig ér- 
tesités jött Ceglédről. hog\ Markeiisen 
a fővárosban nem zdla; . tik meg. ha
nem tovább folytat'1 útját Réesbe.

Éjjel két órakor megtudtuk, hogy 
Mackensen kiilönvonata a kőbányai 
alsó pályaudvarra fog érkezni. Ki iet 
tünk Kőbányára, rb 1 . - nbau M'én- 
csiságtól hízás \ uli liszlx isclőkön kí
vül. akik maguk is étére'lék, mivel 
tartozik a magyar nemzet Macken- 
■smídcJh mást ueiu ialátliuik. A vonat

Graziani nyilatkozik 
Magyarország békekilátásairól 

Súlyos kijelentések az ország jövendő határairól
budap.'sli francia kalonai misz- | 

szíő vezetője, J.an Ciisar Graziani Iá- j 
Hornok, foendta a Pesler hloyd mim j 
kalársát és a hozzá intézel! kérdésekre 
nagyérdekü nyi alkorátokat tett Ma
gyarország hók e k i l ú fásai r ó 1.

Parisból kapott érlesü’é. lm 
szerint, mondotta a tábornok, ;i 
magyar békeszerződés ké ízen 
van, sőt már ki is van nyom
tatva. Ha ez Információim he
lyesek. a magyar kormány meg
hatalmazottéival 
érkezésük után 
békefeltételckct.

Az ujságiió utalt 
könyvre, amelyből kétség 
láglik. hogy Tisza István 
ellene/íc a háborút és késííl h is 
foglalt bárminemű annexiós? 
cl’en. mire Graziani igy vá'

nyomban meg
közölni fogjuk a 

az osztrák vörös 
lel énül kivi

gróf 1914-ben 
állási 

lánd’ék 
aszott;

,\'em tudom, hogy a Tisza gróf 
magatartására vonatkozó okiratok 
milyen benyomást gyakorollak a leg
főbb tanácsra. Csak annyit tudok, 
hogy a szövetséges és társult hatal
mak bizonyos elveket állítottak föl a 
béke alapjául, amelyek Magyarország
ra is kétségtelenül éppen úgy alkal
maztatni fognak, mint ahogy ez más 
országokkal szemben történt. lé: a 
népek önrendelkezési joga és a kárté
rítés kötelezettsége. 

Graziani azután szóit Magyarország ' 
mai helvzeléről. melv szerint-? nemes'k[ 
a háhorunak. ham m tk tizenhárom h 
1 ap óla dulé> be s í v ábágnak !'■ k • .1 
kezmenye:

Magyarország csakis szorgos mun
kával és az összes pártok egyenUccc 
utján állhat talpra és mihelyt st ’> ’i 
begyógyultak. 1 izolon:' j =cn tc'zi:d- 
het az ország jövője elé.

igiró újabb kérdésre ki 
tábornok, hogy E •■.•■•<•-:!

Magyarország w7daságj k •< 
ledését lcheHé.gesnok farija.

.1 francia töke mondotta - * iga. r-e re ; ,-p i . !..i. Mi i>i-
ulán is keresni fo-ii t részesed'': a ;1 •’ -!! : I ;g tza -an, . la-

magyar r.isutakban es banKO.'dan. ( , , |i:h.i;ü|. (.n,; . fő-
mihclyl a magyar m.öi i>is;zatcr a \c] h<r.'v t;.'; ’ \ szomsio maiaknak még 
produkíio munkáhe:. Hízásra üj • -jj nehéz étvágyukat.
szem, hogy I'i'<’nci'''irs-'tg egy fran- .Az nem h \ e ■■ ej !•<> magvari
ciabarát Mmpiarorezá i'g a legjobb 1 ■’ •' '' ! ■' ' ' ■' s'Mll.i'-cK

önre;: ■ - • i p ■. ava alatt
•e 'f/ee támogaUii > , ... . . . „„..i

Attii a: Ors:ú<i kor i ’-ie\ . .,r;tiporja*.
illeti. Francia ország r-. imblil.intis j

késett, végül azonban mégis nn 
I jelzés: a vonat pár perc mul
'érkezik. Csakugyan: hajn’li n- gy < 
I huszonkét perckor Kőbánya alsó -al 
: mására befutott a 707. mu kül 
vonat. Egy szemén k< 

i íiáléíkfK’^ibó) és öt teherk 
a szerelvény. \ h

i fiiggönyözve 
ni-év kocsiból né!

I tiszt németek, fr 
gyesen. Ók kisé

I tinire.
1 Mozdonyesel c 
mán álljak körül 11

1 meg szerb tisztek lépnek le, b-üy pár 
percig sétáljanak a perronon 
Ma< kensent nem láljuk. A v 

nyugodtan alussza ; 
teherkocsiból lódobc 

lünk. ;• tábornagy kedvenc szürke
1 nyugtatankodik. Azután 1<
1 magas, szőke nemet tiszt. 

d< /ii,ik egjes részlet! kei a 
ilásról.

Nagyon udvariasan b 
iüuk*  — iuo<u(ja — clointe éreztük a nekünk, szegéux ma^yaroidialír

r'T;

Markén

indurt

I Illipol

ugyan de nem gondol arra hogy po
litikai ízlését más nemzetekre ráerő
szakolja.

Mc.gxaroi'/á ; jövendő halárairól igy 
nyilatkozott Graziani:

— Nem tudom, In! volt az an
tant munkarendszere ebben a kér- 
dé'b. -i. Csak annyit tudok én is, 
hogy demarkációs vonalakat 
vont a magyar haderők és a szom
szédos államok csapatai közé. Va
lószínűnek tartom, hogy ezek a 
demarkációs vonalak csak cse
kély ré zben fognak eltérni a jövő 
hafú.-d- l>c hozzá keli tennem, 
hogy ez csak személyes benyomá
som. Aradói. Temet- 
a békekonferencia 

odaítélni és 
keletre van 
tae«.:ltaprtot{ 
tói.

•várt, Szalmáit 
a Romániának
Nayyvárad is 

m: 19<9. júniusban 
demn: I'.áv’ós vonal*

d<"nté-: megfclcl-c a
ne

Z/o'/f/

nem '•’irtnzik nőm. Ilizonyárai a
felsőid’> t(rná<-s is tudja, hogy az
Illett városokat nagyon rég' da
gtiarok ’akják. Kétségtelenül mii
ii án ■' an informállalta is mc.igéd
döntök é.' a ncm’cl'sé.ii elvnek

h" '/y
’i elvnek. ennek megítélése

1 h’g- 
z cm- 

ma
iadén 
d és 
meg-

úgy <
‘-'cíb'1 •' 

i lalii a ni 
i nekiin k

Rotterdam, november 30.

A Nieuwe RoUerdamschr Courant 
I szerint m Cculrai Ncws jelenti Washing- 
lonból: Az, Egyesült-Államok ultlmá- 

1 f.imoí küldöttek Mexikónak. Az 
..mvrikai hadsereg és flotta készcn.’ét- 
i:en vannak arra, hogy kierőszakolják 
'önkin szabadorhoaiájtiísát. é\l. 1. I >

Ián felül kereke-

s Sokai lova 
olvasott, irt

ágba. Mi 
beletörőd

őéi linbe 
elmúlt 
órája

A senatorok utimátumot 
intéznak Wilsonlioz

** ■: ♦*.-  Párls. november 30.

New-Yorkból jelentik: A New- 
York Síin jelenti, hogy a republi
kánus szenátorok ultimátumot 
akarnak intézni Wilsouhoz és a 
szonáhis külügyi bizottságához, 
amelyben lenyegetődznek, hogv 
végleg elutasítják a német-osztrák: 
és bolgár szerződések ratifikálását, 
ha az elnök nem terjeszti elő az 
összes okiratokat . amelyek a pá
risi békelárgyalásokra vonatkozó
lag birtokában vannak. .(MTI.)

ü legfőbb tanács ma közzé
teszi a liemániához intézett 

jegyzéket
Paris, november 30.

A Magyar Távirati Iroda szikratáv 
irata a csepeli radtioáJ-lumás ulián. 
A szövetségesek legfőbb tanácsa -,x>m- 
•halon délelőtt ülést tartott, amelviir 
!( !vl :i|:i a német Imigeralat1 iírók el 
; a sz I i! á s a k ö ve Ike zl é*h  on rendel k erős re 
átló anyagnak elosztásira vonatkor» 
vitát.

Az ötös tanács 
kozott flomániu 
elhatározta, hogy 
mán

azukín uiból fmrlal- 
bclső helyzetével és 
ma közzéteszi a ro- 

intézett leautóbbikormánuhoz 
.'■kél.

WSexi^Éiisn Kitart 
a larradaJnm

Amsterdam, november 39. 

Times jelenli Texasbó! novcnp 
28-ról; Mexikóban kitört a 

Caranza elnök ehne-

A 
bér 
polgárim honi, 
nr'uill Mexikó városából. Washing
tonban az a hir járja, hogy a diplo
máciai viszony megszakítása, az 
Egyes ill-Államok és Mexikó közölt 
küszöbön all. (MTI.)

Dr Pa" Dávidné és gyermekei : 
Dr. Pap t’ iior. Mauser Pál és 

Pap Yel*a,  kis fiuk Hcuscr 
Péter, Pál ke:s-srbo?éot-t fójcln- 
lommal tudatják. hogy óriás jó 
ura. Irányozott, apjuk és nagy-

Er. Eávid 
im .Miit. Tenietó-e december 1-én, 
hődön délután föl 3 órakor l®sz 
imáiott g.v érmekének. Miíkánaik 
hai.i’a el«"> évfordulóién a rá 
!<•“ kt rt'-ztm i »T« kmeui halot
tas házából.
Fuchs LajOSnó anyósa; testvérei : 
Somló
Lányi Emilné,

Pap Bertalan • ♦ <*aládjt»k.

Honriknó, Pap Lörino, 
Pap Jakab, dr.

Az Ernst-Muzeum auKció! 
== BUDAPEST ■==
MA KEZDŐDIK a három napra ter- 
'. oz',t! aukció h/ Fa nst-.Vf uzoumban, 
\ Na-ryniező-u 8 aluli, X, aukció 
ívj, délelőtt lall-kőr kezdő
di s és .’ov-.l inegSAekit ássál 'úó-lol 

k- ,-i .r folytatódik Arverésre karüloek 
különféle grófi ás más magánbirtok, 
bot szármáid műtárgyak, ullnt r,-wj.

k pck^C'őhm P, Isahery, 
K.iulhach, Ka.Vnann H , Makarh, 
Mérzöly, Munkácsy, Pállik, Viniegra

■ ’ .t ? 'I k. mitiiafin ilc. porc-1- 
lánok. fajanw. >k. bronzok, enimf., 
.iiany tárgyak, ^ilx-linek, wőnyeg&k, 

ULÜbukOFuk stb.



TH1HAPBST, lOíft. nECKMBFB t. HŰT Fölt N/IPDÓ 3
HÍREK

Magyarok Parisban
\kinek kedve tartotta és volt pénze, 

felpattant a gyors., oagu az expressz 
vonatra és elutazott Pártiba. Mindez 
lerincszc'csi H azelőtt volt, az öleszten- 
dos szörnyűség, a liáhom, a blokád, a 
kcniierjegy. a tengeralaft járó-harc. a 
koronás villamos-icqy és a bizalmi
rendszer elölt. Páris hozzátartozott a 
matniur ember boldoqsáqához és a ha
tolok rajommá és lázasan síettek a 
Szajna partjára. ar öregek vedig busz- 
kétkedne mondogatták el élményeiket, 
omeli/cl ben „ különböző párisi kiállí
tásokon részük volt. Manapság. sajnos, 
csak a: öregek dicsekedhetnek, a datá
lok hiába vágyakoznak a Szajna 
partidra, mert közénk rontott a világ- 
Jiáboru és a mmnmrok nem utazhattak 
többe Parisba. I magyarok ugitan se
hova sem utazhattak, mert fíalmaz- 
nivárosba való utazáshoz is uiraoftási 
igazolvány és egyéb élvezetes okiratok 
•szákscf/esek. de ez sovány vigasz.

El ne keseredjünk azonban végkép
pen. mert útban az igazság. Haljuk. re. 
Jiiéljük. sőt hírlapok hasábjain olvas. 
Kuk. hogy néhány kiválasztott magyar 
nemsokára Parisba utazik. Kik ezek a 

, holdon halandók, akiket az istenek 
(ennyire dédelgelnekz Nem mások, 
mint a marniar béketlelet/úció lagitiK 
.Vem tudjuk hányán lesznek. valószínig 
lea -kevesen. <N mindenesetre irigyel
jük őket, akár kik lesznek és akár há- 
mtan. Hat esztendős szenvedés, szomo- 
riufág, blokád és egyéb élvezetes intéz
mények lezajlása után ők ülnek először 
rendes vonalra, ők látják viszont a hif
ii ős (Sarc de I'Estet, a Boulevard de 
Sfrassbourgot.aBoulevard des llaliens-t. 
az Operát, a monl-martret Bazilikát. 
Napóleon diadalívét, a Louvret. a Pan- 
theont, a fíoulevard St. Mieltelt és a 
többi nagyszerű utcát és látványos
ságot.

. . . Irigyeljük ezeket a maauarokat. 
akiknek hossza évek éda először lesz 
részük mindebben a 'luönuörben. de 
(reméljük, hoqtt nincs messze az idő. 
Amikor visszatérnek a réai boldoq idők 
c's akinek kedve tartja és lesz pénze, 
eouszerüen lel lattan a mtors-. vagy (i: 
■c.tpresszvonatra és elutazik Párisiül.

Az Ébredő Magyarok nagygyűlése ■
Erélyes intézkedéseket követeinek a zsidóság ellen —

— ’Á Hétfői Napló fudósitójátől.

Napok óla plakátok tették izzóvá 
az. arnugj’ is felhgyíiit hangulatot, 
szirtes rajzok jelentek meg, amelyek 
a keresztény nép elkeseredéséi áb
rázolták a zsidók ellen, vasárnap 
délelőtt pedig az fábnedö Magyarok 
Egyesülete nagygyűlést hívott egy
be a fővárosi Vigadó összes ter
meibe, amelyek már ti® óra előtt 
szorongásig megtelitek s mire a 
nagygyűlést megnyitották, már any- 
nyian voltak a teremben, hogy sok 
ezer embernek már nem jutót! 
hely és részükre a szabad ég alatt, 
a Vigadó-téren kellett ismertetni a 
gyűlés célját.

\ gyűlésen két határozati javas
latot terjesztették elő. Az egyik a 
világ összes keresztény népeinek 
szó? s nemzetközi bizottság megala
kítására hívja fel a keresztény Vi
lágot, hogy a zsidóság kitelepítése 
iránt határozzanak. Követeli a ja
vaslat az üzérek legszigorúbb üldö
zését, áru- és főként élelmiszer 
üzleteik elkobzását és a zsidó ke
reskedelem lultengésének megaka
dályozását.

A második határozati javaslatot 
nagy tetszés mellett Zákány Gyula 
terjesztette elő é.s indítványára a 
nagygyűlés elhatározta, hogy a /»«- 
tározati javaslatot öttagú küldött-

Miklós

gyűlési 
élelmi-

[öiiezér-ség átadja Horthy 
nek.

A javaslatban a 
vői kérik, hogy az 
cikkek terén katonai felügyeleti el
járást rendszeritsenek, hogy adják 
át keresztény szövetkezeteknek a 
zsidó kereskedők kezén lévő ke
nyér-. liizelőfa és kőszén-bizomá
nyi intézményeket, s az alkotmá
nyos közállapotok megalakulásáig 
az összes szénbányák és általában 
az ország elsőrendű élelmiszükség- 
létéi szolgáló intézmények, vállala
tok katonai felügyelet alá helyez- 
l< ssenek. A gyűlésen az a kívánság 
is hangol kapott, hogv a zsidóság 
pincéiben és kamráiban fölhalm »- 
z )!( szén és élelmiszereket leltároz
zák és a keresztény magyar társa
dalomnak osszák szél. A szétosz
tást az Ébredő Magyarok Egyesü
letének ..Expresszbizottsága” vé
gezné. Végül a határozati javaslat 
a fővezérséget kéri. a legeré-
lyespbb intézkedés • hitesen
oda, hogy a falu é.s a kormány egy
forma köleleAségér/ctlel gondos 
kod jók a főváros közönségének ke
nyérrel való azonnali ellátá'-áról.

A javaslat <1 fogadása után a 
nagygyűlés a Himnusz < 'éneklésé
vel ért véget.

C:
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jobb lesz e> ez.ze? a iloliányzók vigasz- 
tahin helyzete. Mert annyi bizonyom 
hogy az. Emke-sarkon mé'gls csal, lehe
léit iniondiínféle fajlá d< hányt kapni, 
ha méregdrágán is. I. s még mi miig, 
jobb, lm drágán bár. de he tudju'k sze
rezni dohúnyszüks ■•gb’tün'kef. miiif 
hogyha egváltilán nem lapunk szívni 
valót.

— Széngúzmórgezés.
r-zúmu házban ('.i’lya (ö
• ■is szénnel fülűit a k 
szegény embernél műi 
inegv. Keggelre eszme’, 
szobában. Széngázm - 
Bevitték n Kóki:.-'a.

fílctuut nők.

lurszonh d(>mv\es asszony a kei.-ti. pá
lyaudvar élőt! morliummul me.;mérge?, 
te magái. A mentők a Dolc^-kórházhsl/ 
(ilték. A Hcrná '.-ulca 32. száma 
házban Mmási Joón hiiszAves háztar
tásbeli leány syul.'iinud(/(latot holt. Al 
mwlők a Ferenc József Kereskcdelmi- 

í kín-Jrózlxi szái'litolták.
I (*)  Boccaccio, Három fejezet a J>etk.a- 

meronhól Lenkeffy Icával a főszc-rvobe:*  
kerül ma eiŐszö- bein ni áfásra m 
fíoy'd-Apollóban. A rendkívül f.mm ero
tikával átitatott fUm a kominün alatt 
Ik-csbea készült, Kertész Műhálv rendezte*  
es a szépséges m.ir,y!ir fiinidiui partner® 
is niagvar: f.iikás Pál, a Vigszi-.híz 
li'giu. A hrilliáns mozgói’ényke/en kini.1 
bemutatásra kerül egy nagv^tilíi ameiikai 
prairie-förténet. a „Xvugat leánya" is, 
amelynek izgalmas -selekinéuve és me
rész íovaglási braviiF.i.i!

I luhoni. A fíoya!-Apolló
i tehát a legnagyobb -í'.í-i 
j (') A Mozgóképotthon 
Óriási sikere van a Mo: 

ja filmművészet lökélel. s 
| teremtett Jókai regénybe 
! rabnak a ..Fehér rózsá" 
: főszerepeiben: Farkas ’ 

sovszky Hona, Somogvi 
Mari, Várkonvi Mihálv.

' fenvveisv I nul. Szőregl
• G\idrt slb. lépnek fel \ Phn 
i snn pu/;-’ kiállit is < ( •;. J 
. tatja a nézőket. A . í eh -r ró 

l-tt McgjöH a férj címmel egs
. és felette mutat -ágos fr.(:. ■. > 

megy l lóa-Ue :>j. 4 t.. 3.
C) Az cl?ő Pathc-Journíl öt oszlendo 

óla. A Royal-Apoiló hétfői u.i müsorá- 
! nak külön szenzáció}:’, hogv a l.áboin öt 
j esztendeje után most körűi sorra az < i .5 
I Pall’.é- IguhwI. hogv i-ruláa a '.re
i szír-nkoztassa a puMikumo! a \'Jir. -en’é- 

‘veknek ez a közkerhélt rlev ai tiih.e.

§l8mseíi (Royal) Omam
vi'.. Brwatxu-lJfirtrt 'ralefón József Ív: -ss
Kezdete fél 7 órakor MA ELŐ9ZÖR

o KHQnő uj deíe?nte?l ite 
’ íloyaMíabaf’é ’
I Ig'-'Zk,.■ Keleti és 
' Ribner
I Az elóudás 
Sorakor 

kezdődik

I

I fognak
• hétfői premierje
ír jf-gvtben indul.
n heti műsora.
>zn'ók/p-{)| Ikonban

>ői készüli film('.i-
■‘•'-na! , amelynek
Antónia. M.attva-
i öusi, Dein jón

B (l!..av Márton,
,'tv (ívnia, Barlos

Vasár- és iinu' pnap. napokban 
egy kis mellékutca egyik papirüzleté- 
nek kirakatában a következő fölhívást 
olvastam: Vasár- és ünnepnap kéretik 
azonnal fizetni! Ebből a: udvarias han
gú föls-.ólitásből me'/tavultam azt is, 
hogy hélfcöz napok mi in nem szükséges 
fizetni és ilyenkor hitelbe mérik a por
tékát. .1 tulajdonos, ngylátszik. erősen 
bízik hétköznapi vevőiben, mig a va
sár- és ünnepnapiak egi/álhitában nem 
tudták megnyerni bizalmát. Hétköznap 
jönnek bizonnyal a szomszédos házak 
iskolás gyerekei, a szobán rak. kik ott- 
firkálással foglalkoznak, a bak fisok, 
kik titokban írják szerelmes leveleikéi 
és a többiek, akik mind pontos és hű 
vásárlók. De vasár- és ünnepnap, hrn! 
ilyenkor errefelé kerül a nagip'árns on
totta mindenféle-fajta ember, ki tudja. 

Imit hordoz belsejében a sohasem látott 
és nyolcért 'r-mő. ki hízhat manapság az ismereti''- 

írekben'! Tessék csak vasár- és ünnep
nap azonnal fizetni!

Megölte a gáz. A mentőknek ma 
rs többször akadt dc.’guk gaztnerg.’ 

szenvedetteknél. A legtöbbet sike
rült cs/niélclrc téríteni, az Átlós-ut 51. 
számú házban azonban Borbély Etel 
huszonegy ’’>»> szobale.ínyt megölte a 
gáz.

Az utcítmrki trafik. sasárnup 
regigv i lapokban az a hír olvadtfrió.

i hogy a rokkantak illeni dohnayárusi- 
iá-a a mai népon megszűnik és ezentúl 

’cs-ak a kávéház>khan. vendéglőkben 

ártisiih dfrak az igazolvánvos rokkan
lak. bz a hír nem először repül szél, 
de még eddig egyszer sem bizonyult 
valónak. X gyeirge nlbmi m^gcsökönvé
sődön. árusilói el-cHüntek már cgy-két 
iMipra a főváros utcáiról, de crziílón uj 
hói megjelentek és az Emke'iirok. mini 
egy 4>evehelellen (úr tovább is uralko
dik és irányitji a pesti doháayiwirzcl. 
Már ott lairlunk. hogy a leglermesze- 
lesebb egyszerűséggel megyünk dohányt | 
vásárolni az u len sarokra és a Irtdikot i 

cswR mint leliin! idők emlékét ismer- í 
jűk vaiwhogv úgy mint az óriás kiflii 
vagv a lej ’s kávét. Holnap tehát ha ' 
igiíz a hír megszűnik a fővárosnak

Egy korona. Hétfő reggelen uj 
bánatra ébredhetünk. A villamos 
vasuli jegy ára hétfőtől kezdve ;tz 
eddigi hatvan fillérről egy merész 
ugrással egy koronára emelkedik 
és a jó budapesti közönség szótla
nul és beletör/klve veszi tudomá- 
sttl ezt a megsoványodotl pénztár
cája ellen irányuló uiabb támadást. 
A kommunizmus iroldogsága — 
mondják a szakkörök — aíkkora 
deficitet hozott a villamoslársaság- 
nak, hogy a súlyos gazdasági válsá
got csak ily elén módon lehel kihe
verni. Ezt tudomásul kell venni és 
nem is lehel prostestáhii. legfeljebb 
egv kis emlékezéssel édesíthetjük 
meg szomorúságunkat. Emlékezés
sel ama boldog időkre, amikor hal 
krajcár voH a szakasz és . ‘ 
körutazást, leheteti lervni Budapes
ten. Azután ha emlékeznek — 
harminc fillér lett a villamos jegy 
ám. háboru volt, minden drágult 
és nő bozrzasztóan lilíakoztiink az 
áremelés ellen. De az idő rohanl. 
(a villamos kevésbbél. .s száz szá
zalékkal drágul! meg egy szép na
pon a villamos utazás. Akkor már;, 
csak gyengéden tiilakóztunk. Most 
pedig egy szól sem szólunk, kike-1 
resgélünk zsebünkből egy koronái1 
és várunk, várunk: hogv végre jőj 
jön is egy villamoskocsi.

— Kémkedő fllmsz'tnéawő. Mull 
heti számunkban megírtuk, hogy n 
rendőrség kémkedés gyanúja miatt őri
zetbe vélte Széni mi klóssy-Xa jós lllv 
ftlni’zinésznől. Most hiteles adatok 
nyomán meggyőződtünk arról hogv a 
t’.lmszinésznő ellen a kémkedés vádja 
teljesen alaptalan s a budapesti állam 
ügyészség Szentmik-tóssy-Zajos lllyl 
időközben szabadlábra helyezte és el
lene a nyomozási megszüntette. Meg 
kell állapítanunk azt is. hogy a tiim- 
szinésznő a románokkal nem tartott 
fenn barátságot a kommün alatt egyik 
lelkes pionírja volt az. ellenfornyla- 
lomnak és hazafias munkájával előse

gítette 
jíclmélb

— Dán Dávid halála. Az igaz fáj
dalom benső részvétével markolt 
szivünkbe a vasárnapi lapok szomorú 
jelentése: Pap Dávid dr.. a kiváló köz
gazdasági író es nagytekintélyű ügy
véd meghalt. Alig ötvenkét éves korá
ban hagyta 
barátait és tisztelőit é 
nemzeti munkának azl n 
nála nagyobb hivatott 
umbicióval és önzetlenebb 
gel nem sokan dolgoztak. 
t< mi hallgató korában 
figyelmet 
inint fénye' 
röl beszéltek róli 
határidő 
munkájáv 
Akadémia 
denben igazolta 
Tokozásokat.
les fegyverzetével lepelI be f 
Jlirlap szerkesztőségébe és

itt családját, nagyszámú 
•s a komoly, igazi 

a (erét, amelyen 
ággal, nemesebb 

tisztesség- 
Már egye- 

magára vonta a 
közgazdasági tudásával és 

pályával biztató tehetség, 
amikor a ..Gabona 

üzlet eimü nagyszabású 
val megnyerte a Tudományos 
a pályadiját. Pap Dávid min 

a a beléje helyezett vá- 
A kész újságíró lökéle- 

a Magyar 
. ...................  ? mesteri 
okfejtéssel megirt külpolitikai és köz
gazdasági cikkéi nem egy érvet szol
gáltattak a parlamenti viták sok jeles 
szónokának. Később teljesen ügyvédi 
irodájának szentelte munkásságát és 
itt is csakhamar a legtekintélyesebbek 
közé küzdötte föl magát különösen 
pénzügyi kérdésekben mindig elvezet
tel hallgatott szónoka és előadója volt 
a szakankéteknek. Nagy tudása, isme 
rétéinek gazdag tárháza keresetté tette 
ügyvédi irodáját szerénysége, érintke 
zésének nemes formái barátai és tisz
telői számát gyarapitolták. Mi. újság
írók. a közös munkálkodás tiszta em
lékével. a nagv tehetség iránt tartozó 
hódolattal állunk korán lezárult kv- 
IX1 r só ja előli

clkú práz- 
IZMI" Hifi- 
• pompúa 

vh» látók

Király Emó 
vendégfclléfrtw és az ni de •embert 
inilsor

is
. ............-------------------------------------------------

RÓTT és STEI^KAR&T
FELLÉPTÉVEL NAPONTA ESTE 7 ÓRAKOR
ELŐADÁS :: MINDEN VASÁRNAP 2 ELŐADÁS

GróflMtonteChrisSo 
harmadik részt az 

Osnniában!

*' ” Ia iMgvar nemied iigv, gyű- egy wdoke,. niindenewlre egéMségleleu
soucWllúsa, de «su twdjuS W"l

mozgókép onwsf
VI., Teréz-körut 28 Telefon 144—98 
FEHÉR RÓZSA. .fóka
(» fclvoná*l»in.  Filmre
Kendőzte: 
tervezték 
Lhofrkii.
Matlvi
I < nv\

smcMMím, <te wiu tudjuk. W>>n.

Korda Síiird
Márkus I.ű

Főszereplők: 
usovszkv Hona, 
essv, Sző eghv. Bnrl 

kisíró miisöi
Előadások kezdete <1. u. 4, 6. 8 órukor. 
l’wotár.: d. s. üli—lul<1 u. 3-M.
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SPORTj
fTC-MTKl:0(l:0)
; A vasárnapi iabdarugómérkőzésvk

A köt r&tf rivális találkozása a szo
kott. ünpocüáns keretben zajlott Ív va- 
sámán) az üllői-úti siporltei'epcn.

PixMg ezuMaJ nem volt a iá lék ..dön
tő bajnoki'*-n?ik  jelezve, mert a 7’esf- 
fíuakorlók behozhatatlan dönnvel ve
zetnek a bajnokság élén. mig a FTC. a 
negyedik helyezett. Az időjárás sem 
kedvezett, esőre hajló. bonts volt a 
délután, a ferencvárosiak sporttelepén 
a játék megkezdéseikor mégis b!>b mint 
tizennégyezer lőni ti közönség jelent 
meg. <*- ’!'**.•%  ’ík w. j

A mérkőzés hatalmas meglepetéssel 
végződött. A papírforma ezúttal is 
csődöt mondott; Leigazolást nyert az 
a footballigazság, hogy minden méi - 
kőzést teljes tudással, lelkesedéssel 
keli végigküzdeni, különben a lég- [ 
Hevesebb csapatot is legyőzi a lég- | 
gyengébb. Így volt ez vasárnap Az I 
MTK lélek nélkül, energiátlanul köz ; 
dőlt végig (jóllehet indokolt lanyha-i 
sága: Schaffer, Szabó, Konrád II. és . 
Kertész II. legkiválóbb játékosait el
veszítette). ezzel szemben az 7’7‘<.’ az i 
egész játék folyamán ambícióval, fa- , 
radhatatlan buzgalommal dolgozott. A ' 
győzelmet a zöld-fehérek megérdemel- ( 
ték, bár csatársoruk, úgy mint az , 
MTK-é, teljesen gólképtclen. A ir.crkö- 
eés egyetlen eredményes rúgása tizen
egyes büntető volt.

A győztes csapat legjobb játékosa 
Wiener volt, aki szinte egymaga tar
tóztatta: fő? a kék-fehérek sorozatos tá
madásait. Szamosi kevés dolgát jól vé
gezte. A födözetsorból Szabó juléka 
emelkedett ki. mig a csalársbrban 
..nagy ágyuk**  szerepellek (IVeísr, Ko
ttáét. Palaki, Tóth, Ileger), akik a nic- 
lUJtftybcn igen szépen játszottak, több j 
veszélyes támadást is vezetlek, de ered- i 
igénytelenül. A IcgR/bb csatáruk mégis' 
Pofija volt.

Az MTK csapatára nem lőhetett j 
ráismerni. Oly unottan játszottak, mint , 
még sose. Az együttes egyetlen kima- | 
jaslóan jő játékosa é.s egyben az egv sz 
mezőny óegjobb embere Orth volt. Né!- ‘ 
küle az MTK súlyos vereséget szeme ,■ 
Kiélt volna. Kropacsck a gólt védte, de 
r ka-puvonalon belül. A hálvé'ek i -N’n I 
gyengém játszottak, a kőt szélső föd<>- I 
tel: Ni/iil és Vágó ugyancsak nem elé- j 
gilettek ki. A csatárok szintén indisz- 
ponáltan játszottak.

A mérkőzés első félidejében a 'öld 
fehérek támadlak sűrűn, majd az MTK ' 
Is frontba kerü l, de eredményi'. lenül. 
\ 35-ik percben Pataki lefutott a lab
dával, a tizenhatoson belül Feldmann] 
elgáncsolta ól és a tizenegyest Kovács 
góllá értékesítette.

Szünet után a kék-fehérek lámadlak 
EÍiriin. de veszélytelenül, mig az FTC 
lámáklásait az doniéi vé‘d’i játékosai | 
kornerre mentették. A mérkőzés vége 
felé a hangulat izzó lett és egy incidens, 
bő! kifolyólag a biró — Vértes Imre, 
uki zavartan vezette a játékot. — Kro- 
pacseket kiáilrtoela.

Ezt fírpan kiállítása követte felese 
les miatt. Verekedésre kér fiit volna már 
a sor. de a biró két-három perccel idő 
elölt Icfiijta a mérkőzést. _ m. i.

Nemzeti Sport Club—33. Football 
tlub 4:0 (3:0).

Magyar Atlétikai Club—Budapesti
'Atlétikai Klub 1:1 (1:1).

Újpesti Törekvés Sport llgylét—Tc- 
térvárősi Torna Club 2.0 (2 : 01.

ni. kerületi Torna- és Vívó-Egylet — 
Műegyetemi Atlétikai Football Club 
fe : 0 (1:0’.

Budapesti Torna Club Törekvés 

Sport Egylet 00.

KÖZGAZDASÁG
Hírek a tőzsdéről
E héten Kissé csöndesebb volt a 

tőzsde, a forgalma is nyugodt a Wbnak 
mulat kozott, ami főleg arra vezethető 
vissza, hogv a bécsi tőzsde. ninelv most 
a bv.daipesl; piac ári rá nyílója. a hét 
közepén kissé dl. .vhull. A hét végén 
azonban jobb volt a hangulat é$ a for
galom is ólvnkehb volt. Nehézséget 
okozott a lebonyolításban az. a tech
nikai körülmény. hogv a tőzsde tele
fonja c héten sem működött. Mint ér- 
te.sülümk. hétfőn végre bekapcsolják a 
tőzsdei telefonokat és igy mi sem álüa 
többé útját a leiekkel való gyors érint
kezésnek. Nehézséget okozott még a 
forgalom lebonyolít ásá’ban a pénz cl- 
fekliv hiánya. Kékpénz kevés van és 
ami van. azt a l-ízde igyekszik kon 
zumálni. E bélen a devizapiacon csupa 
vevő vdTl és a kevés áru következtében 
az árfolyamok szinte ugrásszerűen 
emelkedtek. Ami a kuleszpiac forgal- 
máti Heti, a Magyar (hitelré.ojvénvek ár
emelkedését G rósz maim Adolf idézte 
elő naigycbbszabásu vételeivel, amelye
ket egv nagy bank részére esczküzölt. 
A Fabank nagy árlwiRámzása meglehe
tősen idegessé tette a napi spekulációt, 
a darabhiánv íredig a pro’.ongiáció di
ját 8—10 százalékra drágította meg. 
I i ..tipp*  ‘-nők adták ki az. A gráfban kot. 
amelyben Vágó Leó 'bonyolított le na
gyobb üzletel. A Rimamuránvi tőke
emelését kedvezően kommentáltak a 
tőzsdén. A korlálpiac hankérlékei kö
zül a Magvar Országos Bank részvé
nyei cnielkedí-k felötlőén 480 koroná
ról egész 530 koroná i g, a;: A11 géméi ne 
Depó?itenbank révén, olasz tőkével 
való kapcsolata hírére, t i arcok is je
lentei; meg e heten a tőzsdén. Hazaér
kezett Molnár Hermán, a llazai Bank 
igazgatója, ki beltaginak lépett be a 
régi és jóihirnevü Slux (ívnia és Hugó 
banlüzleiébe. tov'íbá Szcbcn Dezső 
dr. is és meb gén üdvözölték a tőzsdén 
Kolániá Lás/l I. A tömegesen beérke
zett tőzsde jegy-sérelmek fel ől i már a 
legközelebb dönteni fog a tőzsei tanács. 
A i gvkérők köz'dl van Zlinszku Ist
ván volt országgvül ’d kéiiviselő is. aki 
az Altruista banknál igazgató és ezen a 
címen formál jogút tőzsdei látogató
jegyre.

A vasárnapi magánforgalomban az 
egyes érlvki^pirok k-zi.l főleg a l-abímk 
ris/vénvci iránt nyilvánult érd'd.’ődés, 
ami i'rdig a valutapiacot illeti a követ
kező kurzusukat sikerült nn gállnpilv- 
mink: dollár 117 '0 118. , lei 386 90,
inárka 345—-40. Roxnanow-rubel *230  10,
Szokta! *225  27 korona. Amint ezekből a 
jegyzésekből látható, a márka kivételével 

amelyet egv-!.. t nap óta nagv t ‘t<'ak
iien kínálnak eladásra úgyszólván
valamencivi külföldi pénznem janiit 
irányzat nielleti jutott forgalomba.

Jubileum. A Magyar Ler-zámitcdó és 
Pénz-váltó Bank elnöke, t áró Madarassy- 
Bcck Miksa a napokban tötlötte be ötvene
dik szolgálati évét. A jubileum alkalmából 
a Magyar LcszámHoó és Pénzváltó Bank 
igazgatósága, valanőnt az intézet tiszlvi- 
iclöi kara, űdvözöUe az elnököt.

Magyar Építő és Berendező Itt. 
Mini értesülünk. a auai napon 
egy .szindikátus alakult, mc.lv e címen 
Icgk.ózi lubb 10 20 millió kezdetleges
alaptőkével egv nagv émilöspari rész- 
vénvtár.sasV.’at alapit. A társaság télin, 
hogv a baiittru kitörése óta felhalmo
zódott k'izniunk.hk I és munkaalkalma 
kát a köriilmé-nvckhm. kénest olcsó és 
korrekt ’ l->n m .! ldia a munkás- 
itó?v».YvK izdtyikvl tartú>a luelktt.

Lengyelország megtámadsz 
Szoviet*Oroszországot  

eniente megbizásiböl felszabadítja Pőtervárt és Moszkvát 
'Amsterdam, november 30.

A Morgenpost jelenti Washingtonból: A szövetségesek felha
talmazták Lengyelországot, hogy nagy támadást intézzen Szovjet- 
oroszország ellen. A lengyel katonai szakértők remélik, hogy három 
héten belül felszabadítják Moszkvái és Pétcrvárl. (MTL)

Munkakörébe a társaság bevonia ni 
magas épitkezest, a városok csatorná
zási és viz. vezetéki muitkstlatíüt. az 
egészségügyi 'Izercirdczéseket. slib. tlb. A 
szIndikálus élén a kövclkezők állanak: 
K'Tlész R. Róbert, min. tanácsos, a 
vallásügyi mini.szlériuDn műszaki osz- 
lály&nak főnöke. Karácson Endre min. 
tanácsos, az .illanu pitészeti 'hivatal fő
nöke. dr. U ein Ernő. a>: egyesült ke
resztény pártok ekk kigcizgatóia. Mé
száros István apát. Va/uzel Gyula dr., 
a Tokal-hegvaJjavidéki borkereskedel
mi rl. vezérigazgatója. Sziláqui Miklós. 

' a nemzeti keresztény egyesülés pártja 
j pénzügyi és gazdasági bízott sávúnak 
1 tagja. Siló Jusztin, az Országos Ma- 
i gyár Bank iga^nlója. sövényházi 
i Hosszú István. Harfenstcin Jenő, a tla- 
[ ; ai Fale.rmclő rt. vezérigazgatói;!, több 
| jónevii magyar mágnás é.x mások. A 
j társaság elnökéül gróf Zichn Aladár, 
: v. b. I. tanácsos v; n kiszemelve, alel- 
I nököh lesznek; Sziláaui Miklós (vezér- 
■ igzgaló) és Kertész R. Rédierl (mü- 
i szaki vezérigazgató). A szindikátusnak 
j saját ttila- és kavicsgyára. nonkülön- 
I ben egészségügyi berendezés i telepe 
; lesz, sőt most tárgyal a főváros legna

gyobb vállal kozó-cégé vei. hogv azt is 
magába olvassz.a. A szimlikútust támo
gatja ezenkívül munkájának sikerében 
az ország három lognagvxv'W) faaálla- 
lala is. — A célt, anielv odii’ánvul. 
hogy gyors és radikális eljárással a 
munkásság komoly elemei részére mi
nél több és mennél nagyobb inunka- 
a.ka’a.at biztosiíliassanak. a magunk 
részéről mi is nagv horderejűnek tart
juk és igy várakozással nézünk a szin- 
dikúfus — melynek lelke Sziltnrui Mik
lós — tevékenysége elé.

Hollandi érdakellbéR az Impexnél. 
Mint a Hétfői Napló értesül, rövidesen 
dü.ulés történik a Ncmzrtközi Kivile'i és 
Behozatali rt. sorsát illetőleg. A vállalat, 
amelyet dr. Reis: Jenő rendkívüli módon 
fell< nditetl, nem a incRcsonliitatt Magyar
ország testére volt szabva ... A válto
zott helvzet'nez. képest a vállalatnál érde
ked nagybankok is kéjivteliiik voltak ere
deti üzleti programmjukon változtatni. 
TárgvalásokJxa bocsátkozlak hollandi tő
késekkel, akik hajlandónak is mutatkoz- 

I lak n-szlvenni az Impexnél. A. tárgyaláso- 
i kát dr. R<is: Jenő az Jnipex vezérigazga- 
, lója és báró Kornfcld Pál a HileKiank 

igazgatóin vezették, még pedig teljes si
kerrel, amennyiben niegállap'Ktás történt, 
hogv a holland csoport ui részvénytársa- 
sápot alapit a magyar érdekeltek bevoná- 
súval, Hollandiában, míg a: Impexnél 

1 r:s:ont a hollandok vállalnak érdekeltsé
gi t. Ugv hulljuk, hogy ez a megállapodás 
már csaknem véglcRes és mindössze*  az 
Impex igazRatóságának hozzújárulása 
■'.ükséges, liogv létrejöjjön e migvszabáMi 

' tranzakció. ame.lv a magyar Razdasági 
éleire <•'<>;.lálhatólaR nagy hasznot fog 
eredményezni.

A Rimamurány-SalgótarjAni Va*mü  
R. T. köali, hogy a jnunktufegyelem meg- 
lazidása és a drktatnra garázdálkodása 
olyan károkat okozott, amelyek súlyos 
pénzügyi lenbe’, jelentenek a vállalatnak. 
Ezért, valamint a tanú d.ormány idejé
ből és a hadiszállításokból fenmoradó kő- 
xelclévk állami rendezésének késése 
miatt az igazgatóság elhatározta, hogy az 
idei mér'.g k< .zité-étöl és közgyűlés tar
tásától eltekint. A hitelezők nagymérvű 
rnjclkcdise. n saját j»éízzészközök fokozá
sának sürgős szüksége és a vállalat to- 
sab! I< |h sztise érdekéién az. igazgatóság 
még <4:mlározta. hogv re.ndkivüvli közgyű
lést lüv össze az alaptőkének 10 millióról 
ŐO millió koronára való tcle.nelése végett.

Angol osztrák magyar kereske
delmi vúEalkozás. Becsből jelentik, 
hogy Nagvbritannia. Aitsztria és Ma 
gvarorsz.ig kereskedelmi viszcmvámik 
feileszlé-vc céliából itt ..Rritisch-Lhmn- 
ber oí (.ommercc cián alatt társaság 
alakult. ■ ain 'lvm k <d ’ Re I indlw 
Franc;., Pbilippols é> Mauiicc Bún 

1 tcnbvl jlL (MTI.).

D'Annunzió és fiumei érdekeink. A« 
Agrárbank —- mint isnierelns — a Barna 
*4i Sconto-val egyetemben öt nzillió líra 
alaptőkével uj vállalat >t iéte.'it.'tt Baiu*a  
Orientáló cinicn. A vállalat vanílián, 
amelynek székhelyéül Fiúmét választot
ták, D'Annunzió akciója miatt egyelőre 
nem kiszdheti meg müködésőt. Hogy ez a 
1) Annunzió incnnvi finom déli gyümölcs
től, rizstől, textilárutól ütötte cl Budapest 
népét, arról csak annua-k van fogalma ,aki 
lent járt Fiúméban és látta, hogy inennyi 
mtinden vhn ott fellialmozva Budapest és 
MagyarorsMig részére. A Barna Orientnle 
xeM’lö igazgatói közül az egyik olasz lesz, 
a másik magyar. Mint halljuk, magyar 
igazgatónak Tibor Róbertét, az z\grúr- 
banklioz közelálló Közjionli Hitellmnk ve
zérigazgatóját delegálták. Valószínű, hogv 
a Központi Hitelbank beleolvad, a Bonca 
Orienti.leba, de az is lehet, hogy megma
rad különállóan és egv előkelő nagyiparos 
l evonásával felemeli az alaptők/'jét.

Boccaccio
liánná fejezet a dekameronból.
A főszerepben; Lenkeffy Ica

NYUGAT
I’rairte-történet n egy felvonásban 
A címszerepben: Eminy Welilen

ROYftb 
APCH!.OBftN

Előadások 4, 6 és 8 órakor

E§sRer@sz!cár 
FőUzSet:
IV., parisé-rn-ea 3

[Koronaherceg-utca sarok]

CSIPKÉK 0

♦ SZÖVETEK
IV., KECSKEMÉTI-UTCA 14 

IKálvin-tér sarok] ,
VII., RÁKOCZt-UT 2 SZÁM 
VII., K’RALY-UTCA 3 SZÁM 
II., FÖ-UTCA 52 SZÁM 

|Betthyány-tér sarok)

Rók- 
Uzletek:
♦ ♦ ♦

DIRNR
sósborszeszt és

DIRNn
piperecikkeket
(krém, szappan, púder, fog
krém) Magyarország meg 
nem szállott részeibe pon
ton vagy vasút »n bármily 
mennyiségben ismét azon
nal szállít a

Dlfflno Kereskedelmi Rt
Budapest, V., Nádor-utca 6.
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Sikerüli Angliából újabb tétel 

angol férfi öltönyt 
behozni! Elsőrendű minőségek

K 950.—, 1200.- és 1400.—
Ozletl órák: 8 1-tg és fél ?-7-lg 
Nagybani eladás a félemeleten

^aHANSLEMÍ/EK
óriási választékban
2D kor.-ért kaphatók

WAGNER ffir"- 
fiókiAluin, Budapest, IX.

Rádai-utca 18

Dr yUREDt
■ Remiéi: reggel 9-től

nc4p7.lt>fipr^t, VII . RAkörzt nt 3*2  l.eiueste7-lg'
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