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A nemzetgyűlési választások első napja
Eddig harminchat eredmény Ismeretes

A tegnapi napon megkezdődött a 
nemzetgyűlési képviselők válasz
tása, amely ma folytatódik és be
fejeződik. Soha fontosabb ország
gyűlési választás nein volt Magyar
országon, mint a mostani, amely! 
hosszú, áldatlan és. ingatag alapo
kon nyugvó forradalmi korszak 
«iak vet véget, hogy helyet adjon az 
alkotmányos állapotnak.

A szavazás a fővárosban és a 
vidéken is — mint ahogy az eddig 
beérkezett hírek mutatják — min
denütt rendben és méltósággal folyt 
le. A régi lármás, pörkölt ös válasz
tásoknak immár nyoma sincs, a 
titkos szavazás lehetővé teszi min
denkinek. hogy minden külső és 
erőszakos befolyó’ nélkül leadja 
szavazatát arra a jelöltre, akit a 
leghivatoltabbnak tart a képviselő
ségre.-Ugv véljük, hogy a válasz
tók lognagyob részben á terez lék 
annak a történelmi percnek jelen
tőségét, amelyben leszavaztak és 
tudják, hogy szavazatukkal nem 
egyéni és pártérdekeket, han»m 
országos érdekeket szolgáltak. A 
választási harc megindulása óta a 
jelöltek rengeteg jót Ígértek az or
szágnak. Programmbeszédekben és 
falragaszokon hirdették, hogy mi
lyen eszközökkel és milyen nagy
szerűiméi nagyszerűbb tervekkel 
kívánnak a bajbajutott országon 
legiteni. Bízunk a jelölt urakból 
tett képviselő urakban, hogy mind
azt, amit mint jelöltek Ígértek, 
mint képviselők, meg is fogják 
tartani.

A választásokról a következő 
részletes tudósítással szolgálunk :

l. vákrstlókerület.
t Haíier István

Egyhangúlag Ualtcr István vaMás- 
és köadktatásügyi minisztert válasz* 
futtáik meg. A választók őrület tx»n pin
kátok hirdettek, hogy cgy^ jelöM-cU 
ajánlottak a választók és igy a vá
lasztási rendelet ide vágó szakasza óf- 
teljnéfoen » "választás elmarad s a jc* 
lolt nemzetgyűlési képviselőnek ine«j- 
választatott. • '

//. i>átasztókerül<l.
Becsey Antal — Benárd Agoaton

A választókerület külső képe nem 
mulatja azt az izzó hangulatot, mely 
a két párt-küzdelmét jellemzi. Csak a 
falakon rikító plakátok imitálják, 
hogy heyci harc folyik a két jelölt kö
zölt. Becsey Antal volt országgyűlési 
képviselő pártja minden erejét meg* 
feszítve küzd' jelöltén érdekében, de 
Benárd Ágoston választási vezetői 
sem hanyagolják ol kötelességüket. A 
szavazíiIjyzxIö bizottságok elölt élénk 
’. hangulat s inhiderült komoly méltó

sággal teljesítik a választók honpob 
góri kötelességüket.

Az eredményt illetőleg ni ég csak 
kombinációkba se lehet bocsátkozni, 
mert a t itkos választás semmiféle be
tekintést nem nyújt a szavazatok a-r.V 
nyába.

III. Választókerület.

Méheiy Kálmán — Dr. Riwsay Károly

Erős küzdelem fobib il4. Plakál- 
ktúger.. ajánlja mindkét jelöltet a sza* 
várók figyelmébe. liassay a Keresz
tény Nemzeti Egyesülés Partjának 
hivatalos jelöltje, míg 'Méhely. Kál
mán pár+onkividi pröktfamánali küzd a 
mandátumért. A választás .képe 
itt‘'nem mutat semmi izgalmat, rend 
és figyelesp .mindenütt.

IV. választókerület.

Peresei Béla — Dr. Vlrtrr László

Cseildés választás. A bizottságuk hál 
délelőtt a szavazók gvéreft jolénikez* 
tek. Virter a Keresztény Nemzeti 
Egyesülés Pártjának hivatalos jelöltje. 
Á választás eredménye bizonytalan, 

mert mindkét párt vezetősége erősen 
dolgozik jelöltje érdekében. Délután 
megélénkült • a szavazók jelentkezése s 
a választók nagyrésze leadta szavaza
tát. ' A vök sok számát csak hétfőn ad* 
jálk össze. . ...

’ V. od/asr/óÁcrMh?/.

Czlnterstein Károly —- Schubert Sán- 
, dór’ — Kontra Aladár

Élénk sürgés-forgás jeHbmzi a más
kor “cséndea váhisztókerületel. Három 
jelölt küzd’ a nemzetgyűlési követség
ért; "Czinter sitin Károly ügynök. pár- 
lonkivüli szoc.kUdnmokratá. Kónfrá 
Aladár református a Keresztény Némi 
zéli Egyesülés Pártja é« Schubert 
Sándor nagyiparos a függetlenségi 
18-as párt programúi jóval. Két párt 
küzd Hűé Honképpen a Kontra és a 
Schiihertcyávi. mert Czinlerslein kiir- 

’delm?. miután a központi szocialista 
párt jeíöilségél • nem támogatja. ,M£á- 
túdakm. Kontra és Schubert közölt 
dől el a mandátum sorsa.

A legkülöUbözöM jftflvcgü plakátok 
tömkejege borsija a , házak falait, 
melyek' közül legjobban Scjmbert 
noinzelisziüü plakátjai rikitanak elő.

Humoros epizódok Itf-rkitoMák a vá
lasztás egyébként ünnepélyes aktusát. 
A Főtéren levő szava/.átszedő küldött
ségnél történi. Az elnök elé tipegett egy 
öreg anyóka. Lehet hetven esztendős, 
esetleg nyolcvan is.

__ Tud írni? — kérdezi tőle az el
nök.

— Igenis, nagyságos ur.
— Nohál, akkor írja ide a nevét — 

s ezzel egy lap papirt nyújt elébe.
, Hova írjam?

__  Mindegy --.-.mondja az elnök.
Xagv e.lökészülellel neki ‘ Jog **': 

anvókii s tényleg odak?nyarilja nevel.

Bemegy a fülkébe,- -leánya utána 
som fordái s mukvtni akarja, hová te
gye a keresztet. Óriási rihillió. Jtjgvző* 
könyvel akarnak felvenni az esetről.

’Áz áiiyóka kiszól:
—- Az első helyre .irtani, a .keresztet. 
Leánya a p’-ásik fülkéből ái-zól:
— Néni jó. \ másikra ke-lelt volna!
— Most már mindegy,dö.mögi 

az. élemedell választó s ezzel, kilép a 
Kárt borítékkal kezében.

A sfa'vazatázedő bizottság nagyol ne
vet az eseten. Így jutott Czinlcrstein 
Károly egy százzáiho;..

Egyébként a közhangulatból ugylát- 
si<k; hogv Schubert Sándor 48*as füg« 
geílenségi jelölt nyeri el a mandátu
mot - ■ - ’ ■ ’• • o.-

VII. választókerület.

l'eiiyií íVHksa ; Gál Jenő — Hamay 
Elemér Szemc.re György . —' 

rényi Józsii báró

• -Ebbtvn u, kei.ül?tb.n vun u légiül vb- 
jelölt és így éribe! i, ha a küzdi,!?m 
iá a li^hevesebl, aiínál is inkább, 
mert a .jelöltek igen értékes emberek 
ts. mert mindegyiknek tekintélyes 
partja van. Már napokkal eldőli a 
pinkátok egész tengere öntött? el a 
lipótvárosi házakat, vasárnap reggelre 
pedig minden párt külön, friss olvas
ni seclfeáWó > plr.'ki\lharc odúig
fejlődöft.' hr^y ’m<!g a ,v:'d»s«ás napján 
sem nyugodott meg. Ha délelőtt tíz. 
órakor-a Fenyővári kirngasztalta, 
ho^,’ i'^nyő Miksára kell szavazni, úgy

, ’ J v VI. választókerület:
Wekerle Sándor - Friedrlch látván .

A Belvárosiján reggel 8 órakor teljes 
<jsötid'ben kezdődídt meg a választás, a 
•régi' jól ismert és bevált kdrlcs-besz«- 
<iekn :k nyoma '.sincs, ,líMgf<"!;el.b a 
figyelmes :;Zem észreveszi, hogv válasz- 
lasTa ‘virradóni a házak falairól elvűn- 
iek a U’ch’r/. í Sándor -nevet éljenző 
pinkátok. Szorgos kezely levakarták a 
.zöld fal ragaszokat s tele ral'.lák a há
zakat a Ériedrich Istvánt magasztaló 
nyomtatványokkal, amelyek közt szép 
számmal vannak a hazalla.T zsidókhoz, 
injé/.ell fölszólít ások* uzzaj a bizonyára 
lí<in ú-térzett kivánságzal. hogv hazafias 
zsidónak Friedricfr táboraiban a helye. 
E plakátok mögött az Ébredő Magva
roknak is van cgv föl.sJzólit;ísuk. aniely 
jámboran ugv végződik.’ hogv aki nem 
szavaz Friedrichrc. azzal majd leszá
molunk!

Ennvi a külsőség a 
szavazás csuk lassan, 
(Kid ik.

A .Rx’áltnnoda-utcai 
naterméiMm működik a 7. szaiiwi sza
vazatszedő küldöttség. Vagy negvven 
einlxn áll a terem ajtaia elölt s várja a 
bébocsáttatÍMál. A negyven közül is 
harminc nő. aminthogy u választáso
kon föltűnően nagy szómban volt kép
viselve a szebbik' nem: A szHVá/Hs egy
hangúan. simán uvgy végbe, az elnök

Beh árosban. A 
vonlaloltun kéz- 

lőrcálLskola lor-

‘411-kor kétszer akkora fairag»r<7. Szö
rényit éltette, tizenegy órárd pedig 
Gál Jenőék dicsérték meg áí ő jelölt* 
jöhet.

Különben rendben, nyugődlan foM 
egész nap a szavazás valahHXBWyi kül- 
clö’lség előli. Egyes helyekért korán 
délelőtt csak gyéren jöltek h sZírvazók, 
inig másutt már reggel sort keMelt áh 
lantok á szavazóknak. A sorbán feltű
nően sok volt a nő. akik türelmeseb
ben is várták, mint a férfiak, m*-yt hi
szen ők rnúr régóta megszokták aa 
ácsorgásl. A^küzdelem vége cgyébkéol 

kerületi és választói szakértők sze* 
ríni az lesz, hogy Szterényi és Fe- 
nyő pótválasztásou inégegyrccr összo 
mérkőznek. '

Vili, válás ti óke Miiét. !

Ortvül Rezső — Sándor Pál

A belső Lipótvárosban olyan vasár* 
napi csatul van. hogy -aki nem tnóná, • 
ti sem-hinné, hogv itt mii választás 
folyik. tiicúkön csÖHides jú ni kelők 
haladnak . és cMk az egyes szavazat- 
szedő küldÓ!*tségefi előtt van kisebk 
csoportosulás. A kiizdel-.-m itt egy l>er< 
cig sem kétséges. A pcá'i Gi<' -|ifi .mu 
rád. régi képviselőjéhez és Sán<l<>r Pál* 
nak juttatja a mandátumot.’amit, a tí<* 
kos szavazás ellenére is megráeliet áh ■ 
lapítani, a küldöttségek előtt besa^getó 
szavazók szavaiból- A válas^tókntó JÓ- 
része különben már va^mij* ’lMzóva.

nek nincs sok dolga, legfrmehb snrüijÉ 
tűnnek cl'a inig von is aipróm- t>r^ö» 
ceruzák. rtX’liel a lelkes hcirpl^l’. • 
nu> üljük, hogy szórakozásból. mMÓ- 
Val vinni kegyeske leli. Ennél a MD- 
döll«égnA’ lát luk egvcdíil. h^gv- a/ áj 
púnak elr. vezelt faládát ncnuiélhztafi 
drapériával bofitoHák be. •

A Váci-utcai uj városháza elsp rifoe- 
lefén működik a 3. számú lüzoújá^,; 
ugvaniit van a választási bizoUtóg-Ly.’ 
Ht már nagvoN> -azámhaa gvfilefewenófc* * 
a AjAa-itiák^Szoudnitheltii Gvörgv ú W- ’ 
zoítság elnökéi okinak szintén Sv. őbe|- 1 
lünedező ceruzákkal vamhaífá. Az első 
szavazók Szemző Kázirtér é* Stilggyi 
(iézáné voltak. Incidens itt sincs. Jég- 
rpljőíh nzokat a* pklHics 
szavazókat kejdg.fölvUágwitaiu. :,K.^ -» 
feleségük nevében is aköt^uk K**zw- 
vazni, mondván, hogv az as*4ronydrtk 
konvhá'ban van dolga. A HpcsÖtsar- 
nokban az<*nhan szemtanúi voltunk 
cgv családi jelenetnek: a féri Weker- 
lére, az asszony Eriedrichrc vóliSiolf ita 
az asszonv nlaiM>san főlvilágositoKá ite 
urát, hogv mekkora nuimehrk.

Ugyancsak a Váci-ukation van a 2. 
számú küldöttség. Zfwartahmu-I ioglk 
itt is a választás, legkivátt az assző:í*t*ft 
várniuk-meghatva, meg talán a külöAtU 
vég egyik tagja, aki fekete ünneplőiért

... |L
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kitűzte a korouns arany érdoinlícresz- 
let ós rcodkivül komolv ábráwrttó.1 
végzi kétségtelenül fontos munkáját.

A legkisebb körzet a 9. számú bi- 
rollsáe, ahol lialszámál kevesebb vá- • 
tósztó van s ahol vasárnap este 8 óra
kor befejezik a választást. Ennek a hí- estére maraonámak vissza, amikor is. 
rottságnak a Reáltanoda-utcai férfi-’— miután a szavazás büntetés terhe 
fi.rafeók iparteigülchMien wn a helyisé
ge. Féltizenegyig összesen negyvenen 
xzwvaztak le s amikor ott jártunk, a 
bízotttág végtelen unalmán kívül vá- 
fosztót nem találtunk. A Belváros csön
des cs kihall, csak délben népesedik be 
a Kossuth L.’i jos-uteai korzó é^ már

IX. választókerület:
Vázsonyi Vilmos — Lenkei Lehel

Meglehetősen forgalmasak voltak a 
terézvárosi utcák már a délelőtti órák
ban is, Különösen sok ember ácsorgóit 
ii Terézvárosi nagykávéház előli. A 
khrhatalosr. egv darabig ill is ügvelit a 
rendre, de mert semmi dolga nem 
akadt, később egészen bevonult a me
leg. de füstös heTvisétfbe. Kint a falon 
még láilható volt a Palesztrinn-hang- 
versenv plakat-fószlánva. Két nap
számos embernek szemébe szökik o 
moAtanábam csekély változásiul sokat I hűségesen 
emlegetett szó és könnyít magán : I

X választókerület.

Sümegi Vilmos —- Pető Sándor — 
Tauifer Gábor dr.

ílbott nagy csoportokban tűnnek 
rf-1 a választók, büszkék arra, hogy n 
Terézvárosnak ez u darab része most 
először önálróaai választ. Üzletek, ká- 

. véházak, iskolák, sőt emeleti iroda* 
helyiségek adlak ilt r* vendégszerető 
hajlékot a szavazat szedő küldöttség 
gcknek, akik le’kiismerelesen nyu
godtan, minden idegesség nélkül dol
goznak. A bizaílio'iifórflak a legbarátsú* 
gosaíbb összhangban, szánté ellenté
téül annak az ádáz, küzdelemnek, 
amely a mai napot megelőzte. Ha a 
plakátok küzdelme döntené el a har
col, úgy bizonyosan Tauffer Gábor 
győzne, akinek ezerféle plakátja a kor* 
lesfogások uruden fajtáját felhasz
nálja. De ha hinni leijét a szakembe* 
veknek, 
Sünteyi 
1 íolnap 
igaza.

tulajdonkép)>en mégis csak 
és Petii 'közt folyt a harc, 
estére megtudjuk, kinek volt

le^iia* 
Hantos 
tünteti

XII. választ ókerület 
líomonnay Tivadar dr. — Hantos 

Elemér — Pakots József

izgalmas ill a választási mérkőzé'. 
a Hantos-. Pakols-pártfak a 
gvobb erőfeszítéseket teszik. 
Elemért a hivatalos lista ugv
föl, mintha a kereszténvsi.ocínlisla párt 
jelöltje volna. Hantod pórija úoáb't is 
emelt e. miatt a választási cinciknél. IIv- 
monnau Máv. titkárral, a t.'avleges ké
rész lény.szóétól isi a lei-ölttel szemben 
Pakots József demokrata löi'bsége va- 
dószinünek látszik.

XIII. kerület
ltárrzy István — Barkóczy Sándor 

báró 

Bárczti István igazságiigviuiaiszter és 
Harkóczv Sándor báró nyug, miniszteri 
tanácsos küzd ilt egymás ellen, ha 
ugyan küzdelemről beszélni lehel. 
Csönd van cbl.en a váró® rész ben is. 
ahol n'gmuM jó iaökken Ehrliclt G. 
Gusztáv, minden választásuk atvames- _ _________ _______ __ ___
lére olv holt biztonsággal ludtó szálli-; hullunk vidám írnokét" meginl a Jaj de 
tani a imvnitóluniol. A VVosselényi-mlca magas vandégifogadót, ’ * 
ős a Kazinczv-ulcu sarkán van a Guba- .......... -A ~~ '■■■ *’-----
kúvóház. itt működik ciz 5. sz^rnu bi- 
zollsitg — a kár!v.iszo*’>ában. Ahol 
máskor szenvedi1 Íves ultimókal momhi- 
ímk be. most személyazonosságokat 
igazoltnak és azavamak. Kipirult arccal 
jönnek a környék cselédei, akik kivétel 
m-lkül. ők maguk sem csinálnak titkot 
belőle — Bartóczvrn szavazunk. A 
'1 ünhely-szövetsév agitált soraikban. Az ...ri _ ......... ...................
egyik a nagVMÍgúiának, aki Bnrkóczvrn cswk a;.1 ellen van kifogás, hogy az 
«wa?.att. a magú primilh ki szól ásói- egyre sűrűbben jelentkező választók* 

meg k umgvamlu. hogy miéri ülőnk cgv sötét folyosón keU] ácsorogsj

hallani a találgatásokat, omclvek tatán 
«c öjyvsizer helyesek tó.

A Belvárosi Wekerle-párt felhívja 
választóit, hogy törekedjenek minél 
előbb leszavazni, mert különben hétfőn 

is.

■a+alt kötelező — kéuvtelenek lennének 
a késő esti órákban a szavaz óh vív isé
gek előtt tömegesen ücsörögni. A Bel
városi Wekcrlc-pórt nnrthelyisége IV’., 
Eskü-tér 8.. I. emelet akut van. ahol 
mindenkinek készséggel szolgálnak fel
világosít ásókkal.

— Hál bizony, komám, ide demo- 
krácia. oda demokrácia, az már még i' 
sem járja. h<<v ezek sr zsidók még aj 
választások alatt is PatesrtinafVangs 
xersenyl rendeznek.

j I<gen érdekes képet mutat az u. n. 
Siinonyi-háw Szerecsen-trtcai udvara, 

jegy rituális étterem szolgál ilt vata-sotó 
| helyiségül. Sűrűn kérik a személy- 1 
azonosság? okmányokat, de akinek

| nincs, az is hamar feltalálja magát és 
hüsír-:;ca leszavaz bizonyosan régi 1

I képviselőjére. Vázsonyira.

keresztény nemzeti iránv. És mialatt a 
kávéháziban sxívporán gyülekeznek a 
választók, a kassza mellett a sarokban 
elkeseredetten kárt váznak már délelöl I 
11 órakor és talán még sohsem volt al
sós mérkőzésnek nagyobb néző közön
sége. mint ennék. A pártit a Bárczv- 
párli játékos averte meg.

A Kazinczy-utcáiban az iskolában 
szavaznak, itt Gai!cir\ Sándor dr. a 
funkcionárius, ő tőle hoMottuik. hogy 
simán megy végbe a választás. Csöndes 
a Dcb-utca is, ícgfőiicbb a Kisdiáfu- 
iiIca sarkán levő Rendel-kávébázlmn 
izgulnak a Ddb-körfit lakói az orrok 
és arcok után itélvé, vaJószinülog Bar- 
kóczvra, aki ugrón nóm intézett külön 
felszólító® l kedves zsidó polgártár
saihoz.

A Rákóczi-ut 42. szánul házban a 17.. 
számú bizottság dolgozik, iíl délután 
félkcttőiff ötszázan s-zwartak le. A bi
zottság elnöke sűrűn magyarázza a 
szavazás módját, egv polgáTlársnö 
azonban mégse türtőztette magát s mi
előtt l'cvomi'lt volna a fülkébe, r/z alka
lomnak megfelolő komolyságul jolen- 
tette ki. bogv ő Bt'rczvra szavaz. Nőim 
kétségtelenül kináncsiak az emlierok. 
hogv ki kire szavaz, az elnök mégsem 
volt rá kiváncsi és a jámbor asszxmyt 
véleményével cs akaTattivílvánifásával 
a fíilkótá ulasitolia. j;gv ilyen fiilkéÍM>] 
azután kik'ixjll egy csinos fiatal hölgy, 
aki férjével együtt szavazóit s inig a 
férj keresztet tett Bárczv neve meílé, a 
menveoske elárulta, hogv ő Dávid paj
zsát raizolla a kockába. A férj kijelen
tette. " 
nyes, 
meg:

hoíív ;í. szavazata nem lesz érvé
nyre a felesége csak azt jegyezte 
Annyi baj jegyen.

XIV. Választókerület

Ugrón Gábor — Bakonyt Samu
Száva János

Itt is ph.káth arcot találunk. A pia* 
’kútok és az előjelekből következőiéivé 
l'yron Gáboré a pálma, aki a függet
lenségi Bakonyi Samu é® a keresztény* 
párti Száva Jánossal szemben lépett a 
porondra. Az Ugron-párt nagyszerűen 
van megszervezve, s ha nem is láttunk 
zászlót engttrl és robogó korleskoosikat,

niok, amelynek egyik falán a tanulók 
nihafogasai vannak elhelyezve és a ki
álló vasdarabok oldalbabökik a ma

intenek ezók a 
tudjuk, egy

vázákat. Hogy mit 
néma bök lösések. nem 
választópolgár azonban azt mondta', 
■hegy ezt a Sí.'áva*párt rendezte így.

Simán megy a szavazás a Malossik* 
féle vendéglőben és a Dob-utcaban és 
egy másik vendéglőben az Almásai - 
téren, ahol a 8. imáin u bizottság van 
Egy-egy polgártárs honíi’wi kötetessé- 
gének teljesítése után sziveden hörpin- 
lene föl egy pohár bort a döntésben, 
de szigorú a szesztilalom és nagyon erő
sen van képviselve a karhatalom.

Sehol különösebb \ igáknál nem ta» 
tálunk, sűrűn látunk egész családokat 
felvonulni a szavazásra, sőt egyes há*

jöl- 
sza- 
sza» 
nem

zak lakói is szervezett egységgel 
tek el szavazni, de hogy ki. kire 

i vázolt, azt ez általános és . titkos 
I vágási rendszer mellett eldönteni 
lehet. Valóban ideális a választásnak ez 
a módja, dia nélkülözi is a korábbi 
,.tiszla‘‘ választások megszokott humor* 
ját, a korteskedést és sok egyebet, ami 
egy választással együtt járt.

A viharvert Ncw-York kávéház fc 
választási helyiség lett. A szuterénben, 
ahol diszkrét kártya csaták folytak 
élőbb és társnsösszejövetelek voltak, 
szavaznak az 1. számú szava :.a tszedő - 
küldöttségnél. Biztosat tudni még nem 
lehet, n kiiJsiiségekiml ítélve az Ugrón* 
párt a legf<»l'ké.szüUehb. de a választók 
nagy számánál fogva a XIV. kerület* 
ben 
lesz 
nak

hétfő este nyolc óra előtt aligha 
záróra. Addig pedig a kiváncsiak 
türetemiuel keit tenai&k.

XV. választókerület, 
fater Antal •— Ábrahám Dezső 

rács Emii
KO*

Ma reggelre ujoltb plakátok rikító* 
nak a már tcleragaszíoit falakon. 
Eleinte csak gyér számban jelentkez
tek a válasz lók «■ szavazó tszedö kük 
költségei, elöli, 10 órától kezdve ózon
ban itt is szembetűnik az ácsorgók 
megszokott képe, akik türelmetlenül 
várják, amíg rájuk kerül a sor. Külö
nösön türelmetlenek a nők és hallot
tunk hangokat, hogy ezért ugyan nem 
volt érdemes oly keményen hadakozni 
ü női választójogért.

A Hernndmtcai iskolában egy sze
gény munkÚMi&szony csecsemőjével 
együtt jelenik meg a szavazatszedő bi
zottság előtt. Leadja igazolványát, cn= 
nek ellenében megkapja a szavazó

XVíl. vABasztókeirfiilet:
Bársony Eiemér — Ferenc — Welss

Konrád
A régi Józsefe árost három választó

kerületre tagotta az nj törvény' A sza- 
vazátszcdő*br/xrllSágok helyiségei Hűd 
a háborús ácsorgódban megedzve hosz* 
szu sorokban csendes szavú emberek 
várakoznak, hogy gyakorolhassák, pol
gári jogaikal. A legtöbb bizottság is
kolai és egyéb középületben ülőt le fel 
tanyáját, de kávóhúzakba és vendég* 
kőkbe is jutott közülök nőm egy. Itt éti 
át óraszámra « koccinlgaló józsefvárosi 
polgár Tanlalusz kínjait a rideg szóda* 
vizet kínáló söntés, meg a máskor ba- dúlt eki. / ,
ráteágosttn marasztaló törzsasztalok {jegyében folyt le. 
között, áruig rákerül a sor, hogy eb

XVIII. Választókerület. r ’ '/ ~ ------ -----  -
Dr. FÜaesséry Zbltán — Dr. Lengyel !’em ki'r> ,dc k'ga!óhb egy kis W volna. 

Endre — Maliunka Imre ‘ ”om ‘”’f

1 Sorra járjuk a bizottságokul. Egyi* 
kük a Nagyfuvaros-utcai Kisvigadóbán í, . . . ° I uiuju a
vegzi a dolgát, ahol ilyenkor vasárnap |la.szláakör.
biVrc.mjmndnigos munkások, kordován ; ,\z öregur szeme feksEMan, de Mentán
csizmás kocsislegónyck ropjak a tún-,nngy tőrlénchnl jnrlassággaíl vlsszaem. 
eot. a konyhák kimenői elvező liindé. , Wkezve Mátyás király változtfojre, 
r6rw\ , . . ..... lí’dtg rém élkédve, félig kéleákBdve jegyii

Többnyire munkasnep járul itt un.meg:
urnákhoz. Köztük egy borvirágos orrú. I _ Gondolni tetszik a ttot nrnok. 
ierebélyos kispolgár, a kin meglátszik. I i1ogJ. ln.fn„v „ Wen Duna, 
hogy néminemű italt áteresztőn szom. A Baroevkávéház IWkk Szilárd-utcai 
leírói a szzszlilalom sivatagába. Elege fronti:, el van rekesztve a Imrátogo- 
delleniH dohog. |Mn fokeV'zök t'lmrá'ól és szinte álta.

— Jó w, — hál uz a verekedés, meg tos csendben folyik a szavazás aUuaft,

mert nem

lapot cs borítékot és brancgy a fül* 
kébe. Az jjlnők éppen jókedvében vnn 
és tréfásan megjegyzi:

— (inaim, chiíck az asszonyságnak 
a szavazata érvénytelen, 
egyedül ment be a fülkébe.

Az udvarias hivatalos személyzet 
megmosolyogja az elnök derűs kije
lentését, aztán megy tovább a szava
zás firmán, de unalmas szürkeségben.

Sík bajuk van a küMötlségeknek ft 
-, ••’Kiyázirnossóg megállapít isával. 
Különösen a nők okoznak sok galibát 
i• ’ et koru k el l.il>kol á sá val.

— Hány éves maga aasz.onyom, — 
kérdi az egyik szavuzóhelyiségbco az 
elnök gy öreg ötvenöt év’ körüli aoz 
szonj aílgtÓl.

— Miért kell azt tudni nagyságos 
uram.

— Hány éves? ismétli az ehtök.
— Harmincnyolc! hangzik • vk, 

lasz.
— Az írás szerint szütetatt,

teszi meg eHenvetését az elnök.
Az öreg asszonyság nem válaszol, de 

csakhamar eltűnik a fülkében.
Egye! lekben ugv mondják, 

Éber Antal győzelme egészen 
nvosra vehető.

hogy 
hiw>«

XVI. választókerűlct.

Márkus Jenó" — Lipták Pál dr.

akinek győzelmét 
huszonkét szavazat
elölt a választók 

napon szavazott le. 
ínunkásasszouy. Az

A választási mozgalom megindulása 
után a jelöltek egész légiója zavarta * 
kedélyeket, de utóbb már csak Lififák 
Pál dr. maradt a küzdőtéren Márkus 
Jenővel szemben, 

biztosra veszik. A 
szedő küldöttség 
fele már az első 
különösen sok 
utolsó napon csalogatta a Liplák-páTt 
■azt a plakátját, amelyben ligV'chnez* 
teli a választókart, hogy nünjen ma 
gyár asszony a keresztény párti je
löltre szavazzon.

Az egyik Thökőly-uU küldöttség 
előtt megáll keményen egy munkás ■ 
külsejű férfi. Átadja a sravs^álapját.

— Ez rendben volna, de hát kire 
szavazzak?

— Ott a falon megvon a két jelölt 
neve. Szavazhat a meggyőződése szc» 
ríni, válaszolják neki a hosszú író
asztal mellől.

— Akire én szeretnék szavazni, az 
nincsen ott.

— Szavazhat üres lappal is-
Az ipse mögött megint chimuH < 

fülke függönye.

tűnhessen a fűggöriyös fülkében.
Egyik ilyen vendéglőben egy pírt** 

pozsgás, harcias menyecske feddőleg 
és szavazó polgárnői minőségében fős 
lényemen onindja az lírának:

— No öregem, hogy tudtok órákig 
elülni ezekben a fád korcsmákban!

A kerület tizenöt bizottsága előtt va
sárnap eslig 4—500 szavazó jelent meg 
az urnánál s a választás valamennyiben 
csak holnap, hétfőn este ér véget. Za
varó incidens a kerületben nem fór* 

Az egész aktus a komoiysáf

.. t, amelyben van1 
szavazó és az. is Ugrci. Gáborra szavaz. 
Nagy karhatalmi kéiszültség van min* 

.doniéit', de sehol sem történi baj, >-!" 

.följebb a Doh*ulca külső ré%ón hallót 
lunl: zsárgontveszdkedésl, az egyik 
hrlsorsos már csak azért is Bakonyira 

(szavazott, mert ő is Samu. A Dob-utca 
■85. swlm ataltii iskolában a tornaterem i 
b«n. a 11. hiroiiság működik. Semmi ' 
sem zavnrta eddig a választás rendjét. I

I.

a koc’ápénz, meg iniegymífc. W tóM 

Ez1 nem árt.
Egy jóképű, fiatal karhatalmi ttsrt 

megértéssel vereget a vállára:
— No, majd iszunk a — kiráJyvó,-
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A ricrutínum a kerület huszonöt sra 

■rarZbk/Joltsága közül csak a Ifi. 
szíinni bízol húgoknál vclna 
hetö ma, de a két í izoUság íriwa 

—..........1 vett át s így a 
: ine£szúmfájásai a többi bi- 
együtt huhiiip este, végzik el. 
lesz a CTiő2rI?>m. azt még a 

*« - * - • ■ sem

hiig 1200 szavazatot 
szavauatek 
foltsÚgLill 
Hogy kié 
tegsbe&vatottaHt jó-tsef városiak
I udjátk.

I

‘XIX. Választókerület

Dr. ^Varffy Elek -— Percnyi Zsigmond 
báró — Spo’arlts György

A külvárosi utcák rendes vasárnapi 
forgalma. Egy^agy őr járni kocog végig 
a kövezeten, de rz is csak azt sz-hnlx)- 
üizólja, hogy a rend őrződ éberen vb 
gyáznak. Dolguk azonban nem akad. 
A szenvedélyek kihallak a választás c 
higgadt és szordinót adó rencisierólHin. 
A komoly és komor idők álma fekszik 
a régi választások erőszakos virtusko- 
dúsi hajlamán.

Huszonkilenc sravazatszedíí bizottság 
működik e népes kerütolben, ahol át* 
Ja# 500 vúihK/tó szavazott vasárnap 
bizottságonként. A választásokat ma 
csak az Elnök-utcai 28. számú és a 
Szirpárynitcai TisntviweWí'Mepi kaszinóé 
han miiködő 69. számú bizottság előtt 
fejezték he. a többi 27 bizottság csak 
hétfőn este fejeid I>e munkáját, Art 
uKindjÚk, Percnyi Zsigmond báró, elég 
heves mérkőzés után kapja meg a nwn- 
*M»umot.

A
nomcsak a fővárosban, dv a vidé
ken is a legtöbb helyen két napig • 
tartanaik és így most még csak az 
egyhangú választások eredményét 
ismerjük. Vasárnap az éjjeli órákig 
a belügyminisztériumhoz több egy
hangú választásról érkezett jelen
tés, amelyekről a Af. T. I. a követ
kező beszámolót közli:

BTDAPEST: !. választókerület: Hal
lét Istüáfí (k. ti.)

BUDAPEST: XXII. választókerület: 
Szabó József (k. u.)

JÁK0HALMA: Crettner Jenő (k. g.) 
KŐSZEG: Lingatter Albin (k. n.) 
KECSKEMÉTI I.: Pékár Gyula dr.

(k. n.)
KECSKÉMET IL: Rubinck Gyula (k.n.) 

IPOLYSÁG: Dr. Ernsl Sándor (k. n.) 
SOROKSÁR: Friihudrlh Mátuás (k. n.) 
SÁRVÁR: Huszár Károly (k. nJ 
SZENTGOTTHÁRD: Blcucr Jakab

(k. tv)
SZOMBATHELY: Benie.rky Ödön 

(k. n.)
VASVÁR: DL Józ^f (k. nJ 
ALSÓLENDVA: Dr. Tinii Róla (k.n.) 
ZALABAKSA: Píandlcr Jüno.t (k. n.) 
ZA LAEGERSZEG- < ^.r^ániri i 

Györtiu (k. n.)
XX. választókertilet.

Buday Ih’zső — Ualler József — Per- 
sián Ádúiu

Ebben a kerülőiben is elég heves a 
Ürflzdcleut. A keivszténypúrt hivslalos 
jelöltje ufivun Halltír .h'zseí. ae tíudayl 1 
Frlcdrlch István parifc^olia erősön, 
Pertiáit melle-H podu különösen a kis- 
íról'járok. fpiirosnlk tömörülnek, A vá
lasztás remiben folyt océ’rt vas'únjuiP és 
r Ferencváros szorgalntas hkól olyan 
txhzgósáfiffal jöttük el szavazni, hojfv es
tiére a választásnak körüll.vl'ül 70 szá
zaléka. leadta szavazalúl. Ferenc ánxsi 
dialekfusíum l'cszélgető csoportok dis- 
kurálnak az utcákon és ui?v számíta
nak, hoyv Per Mán és Hallét köjsötl pőb 
sálasclásra kerül a sor. A nők olvan 
.iTOiwhnas szavazók, hojyv az egvik 
küldöllsett szobájában csupa női szava- 
Sót találunk. Egv öreg polgár kijelen
tedé, hogv ő csak a leányával együtt 
vonul vissza a w.avazófülkébe. Mikor 
az elnök kijelentette, Üokv ezt néni én- 
gediheti <hw, mert a szavazás titkos, a> 
políf-ulárs uieffvitfik'U’látta azzal, hofiv 
4 úgyis meítállapotk’lt már előre a leá
nyával a jelöltei iBelőón. De hát az él
nék méff ézekut-án is h’afülmtntlan 
marad’.

XXI. választókerület.
Bilin fit Jdfíoi-—Uttellp Ferenc.

A Ferencváros külső részcliől Ata- 
latolíií'k ezt a kerületet, ahol szintén 
londben folyt a szavazás. Mind a két 
jelölt nagy reményekkel indul a küz- 
tfetombe. Usetty a Keretittóny Kemzeti 
Párt hivatalos jeJöItjie, F

ismert ember n kerületben és igv i 
a kombinációk és jóslások nem «ok 
alappal birr.ftk. A választók nagy része ■ 
leszavazott vnsúrnap s igy hétfőn es- 
flóré itt ia véget ér a JeüÖlf-ek küzdelme. <

XXIL választ ókor illet 
Szabó József

Ebben a kerületben, miként az I.»ben, 
figyltanfiU volt a választói. Sajó János, 
a khgazdapárt jelöltje ictmap béietan- 
telto visazelépúaét és hív vasárnap 
Siabö Józsefei, a koreaztónv nemzed i 
etves-ülés pftrtjónek hivatalos ÍÍÍÓIf.t*l I 
o*yf n -j tr m egviihiaztót I á k.

A spaswol Wvánv
Vasárnap 100 balaj 9 halolt
Vasárnap Is síirün lehetett látni au 

utcákon a fertőlleniWi-Ar^'éztíl’ tiomú* 
lvos rblnkiívtagO kocsijait, flttitlyek 
gyakran teltek fordulót n Szent Gelíérh 
kórházba, amelyet a főváros az újab
ban föllépett spanyol járványra va^ó 
lekir.tclle! készenlélb.• helyezett. Fájdae 
lom, a járvány növekvőben van. Va
sárnap este 8 óráig a Szent (ie'lírlö 
kórház felügyeMjének jelentése szerint 
100 betegei vettek föl. A 

fekvő spanyol betegek közil) vasárnap ' 
kilencen haltak meg.

Szombaton 129 beteget vették föl a 
kórházba. Egyelőre csr.k a Gettói t-kór« 
házba sráEiiják a apaoyoil náthában 
megbelegodetieöket, de már intézkedtek, 
hogy a 3000 ágyra berendezett Zila

Iridcgletós, hányinger és

tíísoikat megadták és azután in*é®koá* 
Bitlner pí«dig jtek. hogv a súlyosabb ^etekben a fér-

— Károly király emlékiratai. Ny ón
ból táviratózziík a svájci távirati 
ügynökség utján : Art a hirt, hogy 
Károly volt király <ta császár omlók- 
irntalt egyszrerc főbb nagy ame
rikai lap fogja közölni, határozót- 

aS^’WB.",-,«í22------- ...
ko« VISTIK a LiaM^a« ' 
XABH A BÁN .% VACÓ 

N«pwfnhá2-a. 7. tel. Józs : 42-». fiához JÖvfin

— Ar ttj román bankjegyek, ttuka- 
a" restből tó virítanák : Dobrovles, n 

pénzügyi bizottság fngjp ki AmerHtá 
ba utaxófl, ho«y romár bankjegyeket 

Svájci hSx b -ta isúnok hrIHtarst rendeljen, visszatért útjáról és kljeién- 

tenbJtfcr-«44 iQiiiHillS u.OD (csak tavaez utóján készülnek oL

’l’Ji Akiket már me&váEafztofó@!<
Jelenti* as egyhangú uál sztások ól 

nemzetgyűlési választások |

I

GYÚR {.: Hegyeshalmi] Lajos (k. nj 
GYŐR 11.: Dr. Weigand Antal (k. n.) 
SZEKESFEIIÜRVÁR. Proháazka Ot

tokár (k. n.)
SZEPS1: Szenlimrcji Lajost (k. n.)
TORNA: GeGjon Jenő (k. tf.) 
WXVT.4.- Mr.v// János <k. fi.)
FELED: Fán Gyűli (k. $».)
PÚT NŐK: Pulnoky Móric (k. fi.)
KUN SZÉN T MÁ RTON: sokotófiálkai 

Szabó István (k g.)
LENGYELTÓTI: Gál Gaszton (k. g.)
NAGYATÁD: nagyatádi Szabó István 

(k. g.)
SZIGETI'VÁR: Barta Szabó József dr. 

(k. fi.)
SOMORJA: Bárány Imre (k. fi.)

ŐRISZENTPETER: Csukás Endre 
(k. g.)

KOMÁROM: Korányi Frigyes báró 
(k. fi.)

SZEGED IIL:
(k. g.)

JÁSZBERÉNY:
fp. k.)

MISKOLC I.:
(p. k.)

NAGYMARTON: Solt Odón 
reszlénv szoc. p. kJ

ZALASZENTGRÓTH: Dr. Perényi 
Ferenc (k. n.)

SALGÓTARJÁN: Mikouényi Jenő 
(k. n.)

Dr. Kóező látván

Apponyi Albert gróf

Andrássy Gyula gróf

(Kés

-*•* A cseh á’.lanujydv. Prágából 
táviralozzák : A brünni Lnrfove 
Nouine arról értesül, hogy a nem
zetgyűlésen már biztosítva van a 
cseh "nj'elvnck alkotmányszeriien 
állami nyelvvé való deklarálása és 
hogy a kormány visszavonta a be
jelentett kifogásokat.

— Ebédkosztot n szegény gyerme
keknek! Szegő Adolf fővárosi koré-1 
ködő dicsérclrcinvlió példáival bizonvii- 
ia. hogyan lehet seri tani a nyomorgó 
ivermekeken. Szegő feHhhta arunk ni __
háznak a lal óit/ amelyben lakik, hogy az ötödik 
aóljanak családén ként cfiye^v gver- 

__ ....... öleknek ebédet; A lakók kivétel nélkül résznek 
A kórháziam 1 teliesiteltck s felhívást, ucv. hogy eb

ben a házlvm mintegv husz-hfirminc 
Igyermek naponta megfelelő obé<íci kap. 
; Szegő Adolfnak most az a terve, hogy 
ezt az a’kciót kibővíti cs ezért ezen ftr. 
utón azzal a tervvel lét) a nyilvánossá* 

'elé, ho.iv Budapest valamennyi házá- 
«. .. _____ -____  -- b&n adjanak a szoffénv gvormekeknek

kórház* is tté.jesm rendelkezésre ál 1^ ebédet ráért fc’hivja a főváros lakó-
jón. minthogy a spanyo'l bűlegség lefo* sóit, hogv házanként írják őM2e azokat 
Ij^ga g—tO napot vesz igénybe “és az/f családokat, amelyek hajlandók eyy- 
inkubúciós időt'számítva, az alatt a <W wernickcn ebt'dkoszltal segíteni. 
Lfisaiő. és GcDértkőrházak megtelnek. I Ha az összeúrás megtörtóut. a.z ivet

A mentőknél a vasárnap folyamán ' Szegő lakására. V1H., Ksm-utca 12:. I. 
8 spanyol m égből egedet je’enleltak be. ' ,2- íafm küJdjék. Remélltctő. hogy 
Erős főfájás, derékfájás, váltakozó láz. a felhiv hnak merieaz a megfelelő erel- 

... élvngyzavar ’«*■•>>és minél 1öta> csa-'ád fog jelent
voltak a betog.ség jelenségei. A mer tök . kend, hogv a szegény és szűkölködő 
mindenütt •megjelentek, az első utnsi» gvor.mckeken segiisen.

.................. — A francia képviselők flzet&cmr- 
lésf akarnak. Parisból táriratozzúk: 
Francia képviselők köréb.en tnozgwtam 
indult nieg, hogy a drúgas.'gra való te- 
kiütöttél a képviselők javadalmazását 
tő.000 frankról 2ü—30.000 frankra 
emeljék fel.

! — Frandor Almanach. Most jelent
meg. jeles magyar Írók cikkeivel a 
............ ...............Kívánatra ingyen 
mofiku irkinek a FiMndor újdonsá

gok háza. 'Mrússv-ut Ő2.
*— Határ ís munkaidő Amerikában.

Berlinből viratozwVk: A bányász szö- 
xetkrTcttsk kötgvüWse tegnap Bnrhiin- 
iran tanácskozott a ő órás munkaidő
ről. Ifua képviselő, mint előadó, ads- 
tokai hozott tel arra von-afkozóan. hogv 
miiven veszedelmekkel Urna az egész 
kö»ff!wd',efi2ri élőire a hatórás munkv 
idő. A katasztrófa a bányászokat ' 
Híj tanú. A Követség holóroRnti fam 
tatot tcrjcsrlelt eh", aruelv kijnomljn. 
begy & hn*>ns munkablői csak nemzet
közi metallapodás utón lehel bevezet
ni. Február máa<xiik hetében a bálivá* 
szx.fl>’ íijubh ,'"rto1>,v’e'-'é tártaink amelv 
ouel a kárdúMri fog fa?lrttami.

HÍREK

tvllonhö intézet beszáHHsa a belesel n 
járványkóéházba. A győH-uti fertőtte* 
mlö hat kocsija, a vícintfi fcrtöt.le Htö- 
nek pedig valamennyi kocsija íVlan* 
dóan ulon van és így a betegek által.’: 
bún egy Órán belül kórhádn keriVnrk 
A főváros tiszti főorvosi hivatala *na :urg, tenss nmevm 
nem adott ki jelentést a spanyol ’ár Fra-naVn- Almanach. 
váityróH.

I

— Bécshen nem lesse lóverseny. Aj 
bécsi Jockey-cíub dircMóriumn -követi 
az ügctövcrseny-cgylet példáját és a' 
fogedáso-kra kiszabott adó mlütl egy^ 
Jűre nem larl versenyeket

— Mozgókép Otthon. A mai premiér « 
1 Icnng Porién a Bűn című 4 fclvonAsoá 
drámában. Ossí Oswalda A cso<Lnibal><^ 
című ! felvt.náios vígjátékban. A Mo/gó- 
kép-Otthon műsorairól köztudomású azj 
hogy ű legkiválóbb íilmnrüvck mellett 
arra törekszik az iftazgt (óság, hogy mű-l 
sorút a legvúltozntosabbá tegye. Minden* 
szempontból kimagasló azonban a hőtföí 
bemutató. A két taglsrr.rTlel'b és legked
veltebb n'inmüví’sznő: Hrnny Portén é^ 
O.s.d G:uva!da szerepelne!; egy mi sorban! 
Mind n két név valósggnl fogalom a fllmJ 
művészet terén és igy felesleges «s vohri 
az nj műsorról bővebben megemlékezni! 
Ha mégis kű'őn méltatjuk a műsort, en^ 
nők egész különös oka van. Menny Pori 
lenről és a Bűn cimü fi’mről csak annyiM 
hogy minden kitűnő kvalitásét ragyog! 
tatja és a legkiválőbbat produkálja nrf 
héz szerepében. Az, amisei bővebben kei 
fogla'-koziiur.-k, a Csodababn. Mindnyáj 
jónknak emlíkezeiében él még az Osztri: 
gás hercegnő, amelyről meg”lla; itatták, 

ogy a világ legkiválóbb hifi lilásős film’ 
vigjútéka. A csodababa még az Oüztrigát 
hercegnőt is túlszárnyalja. Ronde'öji 
Labitü Ernő, aki az ÖJztrigós hercegnél 
is rendezte. A csodnbubávnl a sző tagszol 
rosabb értelmében esodaíllmet alkotod 
amelynek csodájára fog járni a közönség 
Oaai Oswaldárót ne essél; szó, mert az < 
muv á-s re lén ok méltatása igazán fökllegcn 
Külön felhívjuk a nagyközönség ügyeiméi 
A csodabalza pazar kiúílilására.

—- Uj miisór ez luiim-Kabarébari 
Megérdemelt nagy sikert hozott a '1 érért 
körúti Intim-Kabaréne-k az uj müsoró 
Korgácr Rózsi. Abonyl Géza és Pokid 
.Tónr>$ vitték sikerre Borén F.’cmér Stel'l 
Mari-, cimfl drámáját, Vtui Dezső nc.gyl 
szőrű buhórctában a kitűnő Szétess I'lrt 
és Méazórot Alajos lapjak cslénkint sd 
tapsot, Kinőtte cimü énekes bohózat s-ínj 
tón Szclers Elzával és Sufjár Gyulává 
ural nagy sikert. Sze.’cula Jenő a TiLYoinl 
fa című vigjátéka és Somló Ferenc bobéi 
sága: A képvlse’öjelflll Asztalos Mártává 
a vezető szerepekben szintén zrjos lei 
sz.'sben részesül. Az Intim-Kabaré nk.I.J 
büszke lehet erre a műsorára.

' — Az Egy da!lű;királya3 katanílj."
— J.’J,.'.'.’. — lefejező — ié.:z ke ui i.ét <1 
az Otnnia vásznára. En^ek az ötöJil 

elme: Mail’ cs a hírek szeri-t 
Í7ga másságává! és (rükkjeiné-k orlg'nc.Uj 
fásával letetőzi ezt a nagyszabású film 
sorozatot

— A Rózsalovap. A tör. Ez a cimr 
Ro'jal-Apolló két újdonságának, inc.j.c <1 
hétfőn mulat be közönségének. .4 ré:za‘ 
lovag két leány regénye 4 felvonásban! 
Amerikai gyártmány, a javából. A tör vij 
szont 4 fc’vonúíos kaland a Prof. Ni-.i 
Fantom-sorozctból, ugyancsak növelvén t 
filmeknrk nagy pesti népszerűségét.

n jugoszláv kormány 
enged u fiumei kérdésben

Bukarest, január 21.

A Damtan-üigynökségnok jelen* 
tik Belgrádból : A jugoszláv kor
mány elhatározta, hogy az antant
nak 
btn

a fiumei és az adriai kérdés
küldött ultimátumát teljesíti.

fión»o, január 2ő.

parlament február 2-án kezdi 
újra működését. Politikai kö-

A
meg 
rftkbcn azt remélik, hogy a jugo- 
szlávok az adriai kérdés megoldását

■ elfogadják. (MTI.)

Bratianu pártja duzzog
BukareM, január 53

(Damhtrwügynöksótf.) A Bralianu 
elnöksége alatt levő liberális pdrtAi'k 
m a szándéka, hogy nem vesz résri 
parlament ülésein. ÍM. T. I.)

egyiptomi flohanvnac és 
wohénvszaporito 

n legrosszabb dohányt ix finommá és ilutoMA vará-
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Hogyan szólították fel 
altirályt a lemondásra? 
tói|jaigr3i!.g uejkmntecil klrilja nem 

ÍQ(j l-'IRÖldUlb**
most közli 

herceg, em- 
___ _ air&lycknok legutóbbi ;

miszWe nnól .szól., ‘Ivogyun szó’i- 1 
tatUVk fel a Schöúbriinnban hirióz-.. 
kínló Károly királyt a Icröonílásva?, 
■f Aníirú^sy és én —- írja W indisch- j 
fljaeU, nicgjehnl-iink Sciiön- 
tíhmnb'an. Csak a király és ki-, 
d’ilyné volt a .szobában mikor b?-j 
hjpiünk. A király a lekL.-.mái állt 
úi rendkívül izgatottan Ixszélt. Í11- 

hügy jöjjünk közcleisb.
— Budapesttel beszélek mon- 

ídotta őfelsége. — József főherceg 
/tilszólil, hogy mondjak le a pia- 
ifim és utódaim nevében a mdgyar 
trónról. Mit tegyek? Mit feldjék?

Kezemmel diakar.lani a telefon 
iteszclöjél. A király ezután még a 
következőiül mondta nekünk:

—- Ma délelőtt feloldottam a mi‘| 

aiiszteriumot c-küj<‘ nlól, Czl megH 
tettem, de ez azután minden, mii! 
tehetek, nem mondok le! Nioés is. 
jpgom lemenő, ni. Hogy ezek- a[ 
gavallérok, lágyán vételied,riek az 
esküről, azt intézzék cl a lekiisir.e- 
ixtükkcl. Én nem szeghetem meg 
|K eskümet’

; Mikor Andrássy macától a ki- , 
tlytól hallotta, hogy mit köveiéi 

le gróf* Károlyi, összecsapta ke
it és igy szólt:

, : — Tehát mégis!
. — Ezt a forradalmai meslerségc- 

fn csinálták — mcmdoilam.
— É.s a forradalom Károlyi fe- 

tre ii-'ili! -- jegyezu« meg a
ndrússy és én igyékizlünl; 

^beszélui a királyi, 
ecetre : 0 mondjon ki. 
ifelcfonlw»z lépett é< i 
festet. Gróf Úrdlhyáraj i 
jjkk őri Fel ittA’inini zk r

kiélte a 
tagylót, a telefon azonban rövidc- 

aíial Jő-

4 Egyik berlini 
richgrael: 
tűit,

ifelt, akivel Alidr 
^bl'ytalolt. Végűi Atkirús

sen csengeni kezdett. E 
lfscf főhcfccg jelentkózc’L A király 
Jért, hogy én beszéljek vele és 
^Kérdezzem meg, milyen tulajdon- 
íéppen a helyzet Biídapesjsn? Alig 
mondhattam azonban néhány szót/ 
ttoikor a főherceg a küveikezőkel 
ibondotta:

—- Zavargások törtek ki palo
tám és a királyi vár előtt. Ha a ki
rály el akarja körűim a vérengzést, 
kérem, mondjon k.

Mindent közöltem a királyival, 
aki igy felelt:

— Magyarország mc /koronázott 
iirálya nem focp lemondani!

. 1 Nyomban tudomására hoztam 
József főhercegnek a király felele
tét, amire izgatott választ kaptam. 
Magam is rendkívül izgatott voltam 
és én is hasonló hangnemben be
széltem. Ezután leteltem a kagylót, 

király hálás tekintettel nézett 
rám. '

Leheletszerű íínomsiS*$al
tapad az arc- és kézbőrre a valódi

DIANA-PUDER

DIANA-KREM
vegifeégévcl ápoljuk 
puttóvá é» finommá

MINDENÜTT KAPHATÓ!
Kit dobot . 0 K 
Nagy dolxx le K

SPORT
— Az cta'i IrétdngmérkézéNek. Az 

1910—20. évi bajnokság h‘‘
viszi fordulója csuk február végén kéz- 
'dóriik. :o,<öszes <d>Ji osztályú csapatok 
i.-jxiiJ’an in:';.- incgkc/divk a Iréningel. 
huiv ?.-1jes3n félkészükén vegvenck 
rú‘..íi a küzdelemben. Eddig csak falő- 
bádihiftl íir.ioll .k. jövő va/irr.::p. fcb- 

l-’n a». -.rí :pá-r ni elkezdődnek 
a •réirki.íniúz'kjx.'si.k, tun/lvek iivrivá- 
no/r.k lesznek, Február 1-vu játszani 
ío;í már az MTK és az 1<TC uj összeül-

I
. I

G!ohu.s 2:2 Máso- 
I mérkőzéséi játszotta le 

vasárnap délután tj'Glóbus Torna Jifffl- 
/c/csapata a Ha-jár-uteai pálviín. Ellen
iek! ezúttal n Vérhalmi I'ootball Club 
együttese volt, amelv erős ellenfele vall 
a GloliUMMik. Az első félidőben a Véf- 
halo'in dőhiíő főiért vben volt és kél g/Hl 
ér! cl. Félkh'i 2:0. Szünel után a Glóbus 
coll a lötk.' l hiTn-adó fél és lelkes játék- 
kai kiegyenlítette tu eredménnyel. Bitó 
Schiller (ívnia tvwli.

— Munkás TE — Pf.itsintételek 
Sport Csoportja 3;0 (1:0) Sipbbe-cso- 
por(. Illői-úti fáivá. Bíró Teljes 
Gáilxor.

—■ Birévlzs^a. A Bírák Te •.(ül •.10, ma 
héttőn bétáién ikitttáu 5 órakor !)?.■ 
\ ixs; :::ir.;:á í fari -j Hn-gvar I .
S.tö-vclséíj l:?;yis:;k< i’ii. A i■ irője.’ö’l- 
kel 7i7»or La jos. ÁV.r.r Menykárt és Vé 
fen Imre vizsgázikíják.

KfiZGAZDASáG
Megalakul a svérf-magynr bank

Sttsrányi József l®cz ac elnöke 

régebben jeh'nlcilük, hogy Svéd 
magyumvéd bank van yisiku#: 

A svéd c'.bporl kil iiidötto Jí«O* ' 
n Irriói.ko-'íolt h^ktf ,gkq. kqti 

ia -kiinimi bankó.";, aki irzkken ál 
lapiiús ügyében ny.vhcszék-« k I tto*b‘s 

laítnl. Tárgyalásai ugv láí-zik pozilr. 
oretlnv.'íiihyoi végződtek, mert n’int a 
Útifűi Napló beavatott helyről 6’1 * 
rul. legközelebb már meg U alakul a* 
i»j‘b&nk, Skandináv nvTfü(,r úrnl.t'Ycs- 
kcdrlnti rl. eippel. Az uj nagyszabású 
vúHaTkozás ehlöki ti«icés|t Sztfrcnyi 
Jóxsef uy. .-msnhzlmiek ajúpikiltáik fel, 
aki ér(esti.lüsü’A szerint hajliandtó is 
clváWnlni az elnökségéi. A akandwtóv- 
ma^yar váltalkoxfwban részt, vesz a 
híres slockhoilimi HoegriMüre:>oéíf;U. Ai', 
alaptőkéi egyelőre másfél, millió svéd 
Koronában áHapilollák meg és e?,t. az 
cssreget, ami körii-Foelüt] 40 mi’íió ,K» 
rak'felel meg. már át is uláHák Buda
pestre. Az uj bank — löbi>©k közölt 
papirost, Gyufát, merőgazdasáffi cikke* 
kel fog behosni hozzánk (és ezemfeliil 
he fon kapc.w’útlni az: érde^eiiség ju« 
goszjáv, német és csrivszlovák cüitpi* 
lásaiba is.

A kúvéhári magánforgalom ma 
csöndes és üzletl-slen volt, niert^ az 
ügynökök tartózkodtak az uzld'koléR- 
tőt*. Bankközi forgalomban erősen ke* 
reslék n Déli Vasutat, amely tegnap 
Bócsben 1200 is vott jés a lalMnkot.eA 
Fovesta elővátaH jogok gyakorlásának 
hírére, Közút ra is pénz voM. Korlát 
. rlékek közül /nf/fiflanbonfc, A/f«W«o« 

■ Takarék, Gummi és Országos bank 
i ifánl mutatkozott fokozottabb ércMk- 
í lödés.

*! A nem jegysett papírok. A tőzsdén 
'(nem jegyzett értékek közül erősen be

esik a Krauaz szeszt és a FökUhitol- 
tankot is. amely utóbbijaik 1600 K a 
koirzuso. Égiszre is vevő van. A Kirélv- 
mnlom részvényeit a Kereskedelmi 
Bank vezeti be a tőzsdére. A l^esz/uni- 
tolóbonk a bóni mezö,fazdas$gi gyárte
lep részvényeit focija legközelebb beve- 
zofrrei a (ŐCTdérc.

Ab Éritt-résivényefc • tézBdén. Mint 
iimerBtw, a vállalatai- a Magyar Bamk 

I ajai'Rytta a tátrai fürdik bérbe’-vtekTe.

A vállalatnak ezenkívül a §vá.bhegyon is 
vannak telkei és bérbe vett-1öbb fünlót, 
érdokelUéget szerzett a Lukács-fiirdÖnél 
is. A r»zvényeket — hír M.erint — 
voaeiik in tA’.sdéje.

SonnenMrt vezérigazgató Bécaben, 
j Sonnenfekí Lajos, az Országos Fater- 
I melő ltl. vezérigazgatóm. mint értesü- 
I liirk, Bée.ibiJ utazott, hotfv a véiiialalnál 
! küszöbön állé) tranzakció ügyében az 
i olasz csorórttal megíiesizél&eket foly
tasson.

Fcltttnff ■ kurzusok. Az elmúlt na- 
l.ua. a Sch'v.n tzer-ic.-.zi ények áxhül« 
Iái.ízű.-a nagyon leili.Mil. Először le- 
nyIák a kr.’.zus1. azután több száz 
k:),-p; ávai fettallvk az árfolyamot. 
Aliul i'rner. i s. a váMalolnál belső 
harcok i-annal: és min! a tvsztL'11 be
szélik az .egyik csoport azért nyomta 

i le a kurzust, hogy olcsón megszerez- 
zen 300 darab Schwartzcr-részvényt.
Fe.lünöcn cselt a /ap/úAvrészvény is. 
A nagy hausseJnin egyedül a Ljpiá>k' 
'kurzusa esett 730-ról 45O»re. Állttóíag 
tőzsde manőver az eyész, mert az el- 
adúsi tranzakció létrejön,-csak egy ér* 
dekelhég akar mé-g ívszvé-riyt szerezni 
— de persze olcsó áron. »

A Sálgétarjáni Kőszénbájiya Rótt- ; 
vény társ illat Chorin Fexejic dr. főrendi- | 
íiáz' elnök létével mogtaitoit 7'end- ■

lét-e az aluplökének 33.000 ; 
xyerikint 200 K né/v- j 
ihoyíátáeá áltel 6.6 j 
emlő felemelését ha- I 
áá*. :i- u ár' rééávényen-. 1 

iőü K, továbbá .bűinek ób költség ' 
10 K. A rész'.'t'.aj éöoknek fölaján- 
fz-.ényck után fenhinajiidó 6ö00 

f'i’.r; ö rérzvánj u az igaztfabósóg a PoBbi | 
Magyar Kc.ri*k^íelmi Bank vezetése : 
alatt álló szindikátusnak odt» el a ki- 
í'ooF'átá.«i árfolyamnál nem olceób Áron.

. A < Magyar Országot Központi tökt- 
cmaléie. . A Magyar Országod Központi 
l'ákarékpénatáx február 7-éré rendkívüli 
közjjyülést, 50 milliós alaip-
tőkéiének- 45 niitlí<i. ktoibVárü vgjtó. fel- 
cntelé.-o u^yél.ibirh ■' 0oüO0 MüfSib uj - 600 
korong, n.' ri'ú-3'ényF'bó<wátap«k ,.)p- 

Az Eíittrgart'.-száizvúri tök«flm«ldM. 
Az Esitergom-szászvári Kőszénbánya Rt. 
i 2az,?atéaásu á lészyénycsókót február hó 
3-éra rendkívüli közgyűlésre hívja meg, 
mely clé.aít ac. indítványt fogja terjesz- 
irni. bogy emelje a társaság jelenleg 13 
ípilHó koioíiát tevő alaptőkéjét 30.000, 
t.einutaíóra - szóló 200 köroná névéztókü 
részvény kibocsátása áltál 20 millió 
korpriára..

„Forosta" r.-t. Mint értésülünk, a 
Jlanca Italian a di Cr^difo Commorciale. 
folyó hó 27-én fogja, a Magyar Fakeres
kedők IIltot intézeté r.-t. ré$evényewei<nek 
.felajánlandó 240.000 darab ..Foreata*’ 
Söcieta Ahofthna Per L‘Induídria Ed II 
•Commercia TÍel Légpárna részvény át
vételéről. szóló hirdetmény t közzétemlü. 
Az -átvéMi jog maga 1920 február 1-től 
bcwáróláff február • 29-ig lesz gyakorol- 

, ható. Az eáen jog alapján átvett részvó- , 
nyék fele á „Forogta/4 első hat üzlet-' 
évének' tartamára a Ba>nca Commorciale 
Itliana-nál Milanóban zárolva marad.

Az Er nst-Muzeum auktiói Budapest. 
Különféle magánbirtokból származó 
műtárgyak, mint régiségek, nagy
értékű gyűjtemény régi és modern 
képekből (Albani, Baroooia, Bassano, 
Casanova, Guereino, Mágnásai, Mey- 
tons, M.ierie, Kosa di Tivoli, Rtds- 
dael, Werfl, Barabás, Böhm. Deák, 
tbner, Hollósy, Kéméndy, Lotz, 
Mészöly, Munkácsy, Zichy, Ali, 
Amcrling, Tina, Blau, Ender, Bybl, 
Fisohor, Fiigcs. Kriehuber, Patton- 
koffen, ttanttt, Thorcn, otb.) por- 

* cél Ián ok, fajanszok, arany, uüst, 
szőnyegeit és bútorok, valamint a 
Hentzi-uobor Gasear j. áltat min
tázott mól lékalakjai, Kiállítás : 
1020 február 1-én és 2-án 8—G óráig.

Auktló : 1820 február 3-tól kezdve 
naponta délolfitt fél 11-töl óe délután 
fél 4-töl, A katalógus ára 15.— K.

Finvelmezletés l Mindc^í ix&ozha- I lUJCIIIICálClCÖ. tBtlan kárt okuz 
magának, hu aranyat, ezüstöt, platinát, 
gyöngyöt, ékszert elad és nem fordul 
Pisoher Testvérek céghez, Budapest, 
Vili., Bgrots-u, 75. Legmagasabb napi 
árt fizetek. órás és ékseorészektől bár- 
m'ly mennyiséget átveeaünk. Hívásra 

iöv.ünk.

ElsnerOsaSiár
FSUzleft:
IV., PÁRISI-UTCA 3

’ (Koronaherceg-utca sarok]

CSIPKÉK ♦ 
SELYEMARUK

4 SZÖVETEK
IV. KECSKEMÉTI-UTCA UFiók- 

űztetek:
♦ ♦ ♦

Minden este ú'l 7 órakor >
ELLEN TF.LS«5£„'3f”pOT
.A Cslcsó-család* bohózat 3 képben és a axen-
zációa varlété-mOsor. ___________
Vasár- és ünnepnap 2 előadódd.u.3 éséafe drfhtoe

Nemzeti (Royal) Orfeum
VII., Brasébet körat Bt. Telefon Jóuef 121—M 
Még csak néhány napig! Minden este fél 7 órakor 

„Csillagok csillaga** Zerkovitz
i szenzációs operettje és a nagysikerű januári műsor

Royal-Kabaré BL “
. —

HOZGŐK&P OTTHON
; VI., Toréz-kőrut 28 Telefon 144-08

A BUH dráma. 4 felv.-Lan. A CSODA
BABA vxriátfck, 4 felvonásban.

Pénztár d. o. fél 11-tól fél 1-ig. d. u. 3-U1 
Előadások kezdete: 4. %6. %8 és %10.

A TÖR
Prof. Nick Fantom 
legutóbb kalandja
4 ttlvonáaban

Ma, először a

A rózsalovaí
Két leáoy regénye 4 felvo
nóéban. — Amerikai tilmt

Royal-
APOLLÓBANI

Efiy dollárklrálynö 
k&lflllCl jfll A szenzációs ame

rikai kalandorjáték, 
befejező része:
MATTI

Ma előszűr .

az Omnlában

II HA N|NO« HÁZI BAR AT JA II 
gyorsan elfogy a türelSanyaga, mert 
11 a uakaJalmaiott tu

„F RAN DO R**-f éle 
íütíkályha kevés fAval vagy uinnel 
gyorson felmologlti szobiját <a a lóg- 
mologabb, legtökéiotesébb hatiardk. 
24 órán belül felsterelve uáliitja a 
FRANDOfe ÚJDONSÁGOK HAZA 
Bpsst, VI. Andrássy-ut 42, Tel. 34-84

£iadok Mrfbkalapokat 
minden kivitelben és minőségben, 

kalap-sxallagot és 
kalapMrt nagyban (engros) 

v«zek Kalapfompokaf, 
nyulbOrttkat *s gyapjút 

LOWY, kalapayár 
Budapest, VII. Károly-körut 9. széni (QróFHadik- 

palota, átjáróház) az udvarban

PÉHZiSgSBi
Alapítva: 1900. Telefon: 78—69.

Dr. rÜREDr^-WA'S
■....  - -----------—...  ?,***£!* résiére.JL Rendelés egész nap

BnMd.Tll.tBOkeesl-utaa, i.rm 
-WIAIbb^lWMlISDblfli-Vc-ii

Felelős szerkesztő: 
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkesztők:
Dr. ELEK HUGÓ is PAJOR MÁTYÁS

..WAfiÜjJO- R.-T, BUDAPEST

l.ua
leili.Mil

