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Bet fiién engedmény eket tett 
a kisgazdáknak

f/töríik a sajtócenzupát — Nincs junktim a cenzúra eltör
lése és g. sajtótörvény között — Megmarad az általános 
választói jog, csak a nők választójogát szil kitik meg — N 

dezignált miniszterelnök tanácskozása a kisgazdákkal
— A Hétfői Napló tudósit ójától —

tvasainap polilikáyájiak két fontos 
(Meménye van. Az egyik, hogy gróf 
"Bethlen István designált minÉszterek 
bök revízió aló vette szombaton adott 
programmját és a kisgazdák kívánságait 
több pontban honorálta. A másik, hogy 
Minek ellenében a kisgazdapárt haj' 
landónak nyilatkozott a másik kél 
egyesülendő jiáflttal megindítani a tár- 
gyalásotkaU Ez -Förivnt vasárnap a 
szombaton kiküldött tizenötöd bizotl* 
Hág déli és esti tanácskozásain, nme* 
Ivek közül a déli megbeszélésen gróf 
Bethlen István minis zterel nők is részi
jeit Az optimisták abban a hitben 
vaiHM-k, hogy ezzel már nu*g is van az 
egységes uj páat a pesszimisták azon
ban még mindig tartana^ attól, hogy a 
robbanás bekövetkezik a további tár
gyalások során, sőt vannak akik azt 
állítják, hogy a mai napon csak Betlv 
len tett koncessziókat a kisgazdapárt; 
nak, amivel szemben azonban a párt 
semmire sem kötelezte magát, csak 
megígérte, hogy tárgyalni fog a többi 
egyesítendő pártokkal. Altatóban senki 
bw kételkedik abban, amit nagyatádi 
Szabóék nyíltan hangoztatnak, hogy 
taxüniinik nem a kormán vprogranun és 
nem a pártprogramon megállapítása, 
hanem az összeolvadiás technika lebo
nyolításának lesznek olyan akadályai, 
amelyek mindent felborítanak. Ren
dületlenül az aj pártalakitás sikerében 
ma még csak Rubinekék, a keresz
ténypárt Huszár;frakdója és a disszi; 
densek hisznek. Senki sincs azonban 
tisztában nagyatádi Szabó István és 
Roller István, valamint az őket vezér
ként tisztelő, csoportok igazi hangula
tával

Bethlen 
mőel.ositottajwogvamját

Ma dlélelőlt 11 órakor a kisgazda- 
píirtibiiin tartól la meg értekezletéi az a 
tizenottagiu bizottságin, amelyet a lég* 
napi pártértekezlct az egységes párt és 
munkaprogramm részleteinek megbe; 
szélesére küldött ki. A bizottság tag* 
jai csaknem teljes számban megyohm- 
leli. ott láttuk: nagyatádi Szabó István 
földművelési miaiisztert, Mayer János 
ál lám titkárt, Meskó Zoltánt, Rubinok 
Istvánt, Hencz Károlyt, Simonyi’Sema. 
dum Sándort, I'klódy Szabó Jánost. 
Kovács J. Istvánt, Szijj Bálintot, 
Srhandl Károlyi és Könyves Lajost, 
A bizottság tagjain kívül még számos 
képviselő jelent meg. töhlbek között 
Rublnek Gyula, Gömbös Gyula, Boti; 
tik József, ‘ Dömötör Mihály. Berky 
Gyula, Kúszó István, Hadházy Zsi3* 
menti, Wéber János, Kálmán István, 
és Hcjj Imre. Ezek a képviselők is va
lamennyien resztvettek a> tanácskozás
ban, amelynek — úgy látszik dön
tő jelen tősége volt a politikai helvi«l j 
kialakulásában.

Az értekezletet a párt igazgatójának, 
Ráth Sándornak a szobájában tartót* 
Iák meg. Körülbelül fél egy volt, ami? 
kor megérkezett gróf Bethlen István 
.miniszterelnök, aki az egész tárgyalás 
alatt ott maradt és csak délután 3 
óra után távozott el. .tr értekezlet pon. 
lonkint letárgyalta a miniszterelnök 
pjogrammját, amelyet igen alaposan

megvitattak, sok helyen emeltek kifo- 
gást, de miniszterelnök minden kifo
gást konciliáns módon kezelt és több 
helyen telt igen lényegbevágó módosi; 
fásokat.

A tizenölös bizottság, egyik tagjai a 
déli tárgyalások eredményét a kövei? 
kezőkhcn összegezte a Hétfői Naptó 
munkatársa elölt;

7Í nemzetgyűlés elsősorban 
a választójogot tárgyalja

— Ezeket a tárgyalásokat, ame
lyek a miniszter elnök vr program
jának megvitatására vonatkoztak, 
teljesen és sikeresen befejeztük. 
Este hat óraikor folytatjuk a meg
beszéléseket, de ez. alkalommal 
már a mini szí orehiök ur nélkül, 
úgy, hogy a holnapi nap folyaméul 
már összeülhetünk a többi pártok 

megbízol taival, hogy az egységes 
párt megalakítására vonatkozó to; 
vábbi és végső megbeszéléseket 
megindítsuk.

— A kormányjM-ogrammrn vo* 
nalkozőlag teljes a megegyezés. 
ahol a párt egyes tagijainak aggo
dalmai voltak, a miniszterelnök 
ur megnyugtató kijelentéseket tett, 
felvilágosításokat adott, sőt sok 
helyen az eredeti programmal is 
módosította a kívánságoknak meg
felelően. Ezek közölt a megnyug
tató felvHágoJŰhisok. magyarázz 
tok és programmódosítások között 
igen sok jelentős dolog is van.

— Kijelentette például a mmi<v 
terelnök ur, hogy a nemzetgyűlés 
elé nyújtandó törvényjavaslatok 
sorrendjén hajlandó változtatni, 
aminthogy az eddig ismeretes sor
rendhez sohasem ragaszkodott. , 
Ilyenformán a párt kivan tógának 
megfelelően hozzájárul ahhoz,, 
hogy a nemzetgyűlés első sorban 
a választójogi javaslatokat és pe
dig úgy az országgyűlési, mint a 
községi választójogot tárgyalja le. 
Ezt a két törvényjavaslatot a kor
mány meg január havában be fog; 
ja nyújtani. Kijelentette gróf Beth
len István, hogv az országgyűlést 
.uúdasztójog általános, községen, 
kint való és titkos marad. Korlá; 
(ózni fogja a nők választójogát, de 
mérsékelt formájában az is meg
marad. A k r égi és lörv.-nvhaló* 
sági választói jo.pi d megszűnik a 
i>irilizmus (•* a virilisták heh ét 
választolt bizottsági tagok hálál
ják el.

Kijelentette a d.'zignált minh-z- 
terelnök, Úgy a cen-.iuát megszűn- 

teli és pedig még a: uj válaszjótör; 
vény letárgyalása elölt. .4 sajtója; 
vasiul benyújtása és a cenzúra 
megszűntelése között nem kivan 
junktimot létesíteni.

— Bevették a korina nypro- 
grammba a földbirtok-reform 
gyors végrehajtását is. A aninisz-. 
terelnök erre vonatkozólag is eb 
mondta terveit, amelyek meg fog
ják gyorsítani azt, hogy a föld- 
igónylők földhöz is jussanak. 
Ezek közölt szerepel az is, hogy 
az 1000 holdnál nagyobb földbir
tokok a vagyorwáltságot természet’ 
ben, földben, lesznek kötelesek 
leadni

— Az uj párt ]MÍrl'helyisége a 
mai kisgazdapárt tesz és általában 
az uj párt centrumának a 
mi pártunkat kell tekinteni, a 
mely a csatlakozó más pártokat 
magába fogja szívni. Természete? 
sen a miniszterelnök urnák lest 
annyi tapintata, hogy a csatlakot 
zó pártok érzékenységét nem fog
ja érinteni és aranyhidat fog a 
számukra építeni. A kisgazdapárt 
mai címét ki fogják bőviteni a 
„polgári" és „nemzeti" jelzőkkel, 
ami azonhain még- nem végleges, 
mert a minisztcreLnök ur kijelen
tette, hogy nem ragaszkodik a 
névhez. ígéretet tett különben a 
miniszterelnök arra nézve is, hogy 
többé nem lesznek a kabinetben 
pártonkivűli miniszterek, vagyis 
a kormány tagjai be fognak lépni 
az uj pártba. A kisgazdák egységét 
a ni-a délelőtti cirkikezilet tanúsága 
szerint sikerült megóvnunik é* re; 
métjiik, hogy kilépések egyáltalán 
nem lesznek.

Natu/aládlik 
kedvetlenek

Nagyatádi Szabó István a vasárnap 
déli tárgyalás alatt meglehetősen hang
talan volt, sőt az értekezletről tölxi» iz- 
1 en ki is ment. Feltűnően lcvertnek 
látszott. Még inkább jellemző volt hi 
v?in?k hangul.'.a, ak:k vahmcnnvier. 
azzal jöttek lel a kisgazdapártba,-

— .Vezu lesz egységet párt-
Rubinok ék viszont azt hangoztattak: 
— Nem lesz megegyezés, de Bethlen 

üzért pártot alakit.
Már vége felé járt a mcgixí.széléís, 

amikor a Hétfői Napló munkatársán 
nak nagyatádi Szabó István egyik Icr< 
bizalmasabb híve ezeket mondta.;

—- Nagyon kedvetlenek vagyunk, llá 
meg lesz is az egységes párt, nem lesz 
az az igazi egységes és igazi többségi 
párt. Most itt letárgyaltuk a progra.* 
mól, ami nicgilclietősen simán ment, 
De hiszen amúgy sem ez a dolgok lé
nyege, hanem az, hogv hogyan jón 
végbemenni az egyesülés? És ha mim 
<km simán fog menni, akkor sem lew 
áldás a frigyen, amint azt már a 
múltban láttuk. Kedvetlen emberekkel, 
akik nem szivük szerint vannak benne 
egv pártban, nem lehet boldogulni. .VI 
majd elmegyünk disznótorra, odale
sz cink egu pár hétig, aztán hagyjuk dol
gozni az ellenzéket. Mert nem .vzalxid 
elfelejteni azt sem, hogv nagyszerű el
lenzék van ma is a parlamentben, de 
ez az ellenzék még jobban ki fog épül
ni. Még ha mi közülünk senki sem 
ülne oda át, akkor is a keresztény ivárti 
hűl kilépőkkel minimálisan ötvenfagu 
ellenzékre számíthatok. Az ellenzék ki* 
tűnőén dolgozik, de nem is nehéz a 
dolga, mert a mi kedvetlenségünk ré
vén számtalanszor lesz majd abban.a 
helyzetben, hogy a kormánynak meglc. 
petéseket szerezzen. Hiszen az eddigi 
maroknyi ellenzék is hánvszor meg
csinálta ti tréfát, hogy leszavaztatte 
velünk a „pártunkbcli“ Tomcsáinyit. 
Nincs más rnőd, ki kell írni a választ 
tásakaf.

Jl kibontakozás 
akadályai

A kibontakozásnak számos akadá
lya van. Elsősorban fiz. hogy sem a 
kisgazdák, sem a keresztényszociálif*- 
Iák meglevő szervezeteiket nem haj
landók feloszlatni, vagy megszüntetni. 
Kétséges az is, hogy- a kereszténypárt 
akceptálni fogja-e Bctiilennek azt az 
Ígéretét, hogv a kisgazdapárt lesz d 
centrum és ők majd csak bevonulnak 
az Eszlcrházv-utcába. A kisgazdákat 
viszont az bosszantja, hogy gróf 
Bethlen István szombaton a keresztény 
pártiban Gscrnus Mihály kérdésére ki
jelentette, hogv a király-propaganda 
ellen hozandó törvény nemcsak a le
gitimisták. de a szabadkirálvválaszlók 
propagandája ellen is fog irányulni. 
Nem tudják megérteni, hogv amikor 
az ő álláspontjuk győzött, akkor el
lenük is törvényt akarnak hozni. E? 
ellen ma különösen Dömötör MiliáJy 
és Hadházy Zsigmond törtek ki igen 
élesen. Igen izgatottan tárgyalták va
sárnap azt a hírt is, hogy gróf 
Bethlen István tegnap a föklmivelési 
miniszteri tárcát felajánlotta Gaiit 
Gasztonnak, akit, inkább belügyin-mlsz* 
leiként szeretnének látni, mig mi'ip- 
aládi Szabóból tárcanélkűli minisztert 
akar csinálni, ahol sokorópálkai Sza
bó Istvánnak lenne az utóda. Mind
ezek feleit pedig legfőbb rémként az 
a látomúnv jelenik meg igen gyakran 
Nagyatádiék szeme előtt, hogv az egy* 
séges pártba be fognak özön, -ni a 
munkapártiak, akik. mih',án beléptek 
ít pártba. Bethlen könr.v ;n tarthatja 
meg Ígéretét: nem lesznek pártonku 
süli minis/', •.ck és nem lesznek pár 
lonkivüli főispánok
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ZT kiagazddb holnap újra 
tárgyalnak Bethlennel

A kkgazünpárt lö-ös InMiltsdgw ma 
délután ő órakor ujabb tárnái skozúsra 
ült tagra amely 0 óráig tartott é.v ffino- 
///<•// /.viJ/ Hetiden htuán deilynált mi
niszterelnök már nem vili részt, A 
tanácskozásnak kellős célja volt. Rész* 
ben a délutáni tárgyalás anyagúi akar
ták ujíjóI ú I tt*»k in i«n>i és megvitatni, 
részben me^úllapodní a részlelkárdé- 
srkilxm k, hogy a bízol húg holnap fel* 
készülve mehessen az egyesi! le ndő pár
tokkal való lürgyanisokra.

A bizottság ugy találta, hogy a Belhi 
lennel folytatott délclőltt tárgyalások 
során egyes kérdéseket, ig.y a pénz
ügyieket és a választójogét nem tisz
tázták eléggé, ezekben nílicscndk an«g» 
felelően tájékozva és Így elhatározták, 
hogy

hrlnap dé’fllöt újból érintke* 
zó&be lépnek gróf Bethlen Ist

vánnal,
hogy n délután Bethlen elnöklésével 
tartandó közös konferenciát megelőző- 
lég még bizonyos kárdejM’/ktre nézve le» 
szögezhessek elölte álláspontjiirkail,

A nini eredni’ényt nagy győzelem* | 
nek tekintik a kisgazdák; véleményük 
szerint

az egységes pórt gondolata lé
nyedben megbukott

és a kérdést csak a kisgazdapárt kibő
vítésével lehet megoldani. Hogy ezzel | volna okuk panaszkodni: nagyrészt fü 
sawnlben a kérész tény párt milyen állás* lelten termekben üldögélni egész nap, 
pontra fog helyezkedni. nem tudják, x ’*z’ A 1
de ugy vélik, hogy csak kis számban 
fognak átjönni hozzájuk. Ezt egyálta
lában nem tartják hátrányosnak, mert 
igy a párt honu^chikUái könnyebben 
meg lehel ö. izni.

Bethlen István a kisgazdapárt 
mimkn feltételeit elfogadta

és Igy evek a kereszténypárt Ivgelszún* 
tmblb kormúnyt'rtnnoijsilól ingnak helyet 
kérni uz mj kornnónyzópárübniti.

Érdeklődtünk a kereRZténypiírPian 
is, de olt nőm lg«ni bírálták r lÖrléntp- 
kot, Inkább bizonyos mosollyul fogait- 
Iák a Hefhlen éa a kisgazdák megálla
podásáról szóló híreket.

M-.t m&ndott

Érdekes epizód is történt a kisgaz 
daik bizottságán :iik mai ár lekezel én. 
Meyá 11 apitoth».k, hogy

Rubinok Gyula tegnapi birsé
ben a neki Imputált kilépése- 
két egyáltalában nem használta 
Bőszedében ez a szó i „zsidc . 
egyáltalában nem is fordult ólé, 
tehát a sajtót valaki tudatosan 

hamisan informálta.
Súlyt helyesnek a kisgazdapártiban 
a.rra, hogy emuk a hamis informátor* 
nak kilétét felfedjék, mert kél sóig leleii- 
n«k tartják, hogy Rubinok ellensógoi 
köziül került kf.

Bükinek kijelentése egyébként, ahogy 
azt mi a nekn pitidül Iáik, a következőké- 
pun hangzóit:

— Az egyik oldalon áll g kérész* 
tény demokrácia, u másikon az ok
tóbrista demokrácia. Különben is 
nem Vázsonyl jelenti a: igazi dcm<>* 
kráclát, hanem mi,

fí. tllaszidenfek 
és at egységas párt

A Maumr Távirati Iroda Jelenti i .. 
dks'szidcn* képviselők csoportja az egy
séges párt megalakítása Ügyiéiben a mi* 
nlsztcrelnökkel és a • tesv-érpártokkal 
való tárgyalások folytatására hattagú 
bizottságot küldött ki. amelynek tagjai 
a következők: lfáy Gvula, Gyömörry 
György, K ura ff iát h Jenő, Klebelsherg 
Kunó gróf. Korányi Frigye* Báró é» 
Pufnoky Móric.

htahunha finnt kilépett 
a Frifárlch-pártbit

Mahunka Imre nrinzelgyüitósj képvt* 
«.*lő levelet inféwlt ma Frkdrioh Ist
vánhoz mint a keresztlány nemzeti párt 
ehiök-.’fliez, bejelentve, hogy a keress* 
tfmy ncnwrli párt kötelékéből kilépett.
(MTI.)

I
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Németországot és Oroszországot 
meghívják a washingtoni értekezletre

Elfogadtatják velUk a leszerelésre vonatkozó határozatokat
| Fnanolaorsnátf Némctorseágban ős 
| Oroezowizágihan fótija a leszerelés aka* 
dúlvát. Az elnök azt hiszi, hogv ennek 

I az érvelésnek megszűnik a jogosult- 
j sága. ha Néutetor&zúg és Oroszország 
l formálisan hozzájárul a washingtoni 
I határozatokhoz- Ami az adós&ágofk kér
dését illeti, llardin-g a mostani érte.kez* 
létén a kérdésnek csupán elvi megvi
tatására gondol: a szabályozóst egy uj 
értekeiletru k tartanák fejin, amelyet a 
jövő éviién hívnának egybe.

Washingtoni újsághírek^ szerint a 
német ügyvivő közölte Németoa-saig 
abbeli hflflandónágát, hogv Washing- 
tonfl/a a szűrazföldii leszerelés és « jóvá* 
tétel kérdésének megvitatására Katonai 
és gaeduwági delegációt küld. (MT[.)

Hécs, november 27.
(A MTI. magánjelentése.) A'Neue 

Frcie Pressének jelentik Parisból: A 
Maiin távirata szerint a Fehér Ház 
nak az a határozott szmidéka, hogy 
móg az értekezlet elnapolása előtt 
meghív jók Németországot és Oroszor
szágot az értekezleten való részvételre. 
Az értekezleten képviselt hatalmak ki* 
vánatosnak tartják, hogy Németország 
é» Oroszország elfogadja az edilig ho
zott határozatokat.

Hécs. november 27.
(A MTJ. magánjelenfése.) A Neue 

Freie Pressének jelentik Washington
ból: Azt a hirt, hogv Németországot 
is meghívják az értekezletre, Ilarding 
egyik kijelentésére lehet visszavezetni.

Követválasztás I 
a Terézvárosban

Talán a szegény háztulajdonosok az 
egyetlenek, akik nem örülnek a mai 
követvá.asztasmik. ugy toieragasztoliak 
a házak fala't sarxa kék, üirüs meg 
fehér plakátokkal, cédulákba., felszó
lításokkal, utbaigazitásokkul, hogy em
ber legyen, aki onnan lekaparja. A 
szavazatszedő bizottságok tagjainak Is

A hűvösvölgyi 
rabiösyiikossá^ 

— A Hétfőt Xapiá imMsiiójáiH. „

Ériedrlelikeít Ferenc bUnögvélxs, »-> 
imn.1 Ismeretes, e mull h-éteu a 
vösvölgyben megfojtotta « kta^ 
.\cumirl , Hennknét, a nyuni^/S 
shWlumta Intette hogy a rögtöS 
bíróság valószínükig már c lu't 
megtartja u fötárgyalást. l)r. nJ™ 

ál illái v kir. ilR,-é52 ‘
és reszilclt-veii kihallgatta a raMóevü, 
kost a buncseMuiiánv elk.lvetil 
aki be stnerte. hogy „ K,-INm^ 
elő re elhatározta é, ugv Iiaitotta^ 

telAKlonkápMn az ::»nv akart, sí
elidegeníteni csal-
akit pedis nasvun > éretett TajS 
mondta Ncuwirtlnrf. |10(!v 
öt a «mMdl kOrMl. witcm ettől í 
vallotta Frledridikelt — #, ezén 
Mroztam, hogy elteszaiu a lm, 
S^tem eKv möter j108sais4wi

,’,8Í a Meben,,w n ltn-ttroi. Kmt 
stetaltunk a Hüvösvölgvten. amikOTí» 
aa asszony háta mögé ugrottam, elí, 
lalítottam a kötelet és azt a két rá,’’ 
nöl a kalap Ián keneszttii ImaHtettm 
hátul megiHirtoltam és a kötél 
két lo-zemmrl széthúztam. NeuwirflS 
rogtiMi elesett, arcra tokot!. kMaa el 
tmott az esernyője. Amikor meghalt, 
kifr»ztottam. I)e a tnuuhlliAt nem vit.

A “élt'kniénv ebköretéw után 
eWtaltam a hilvílsaMgyl villamos vég, 
alloinasfflioz, bejöttem a városa és a 
Rákoczi-uton a Rökus-kórH, elölt 
szálltam le. Bementem a ItóWtemii. 
ómba és ott imádkoztam- Aztán este 

Wlnyolcra hazaértem és elrejtettem u 
elrablót! ékszereket.

Az elmeorvn, szakértők morf rizs- 
Km Iák meg Friedrichkoit Ferencet é» 

i 18 ÁZ.7rJ VÓ!?ez”<'- hz iratok a budai 
' S l för^Vzéik mint rWön.
. ítélő bíróság eh' kerül. Valószínű, ho?v 
I í}ffv'e^ mava dr. Lanoer Jenő üoiviai 
, bii*o, a büntető töi-vénysziik elnöki 
fogla tárgyalni.

, 7|JL ^íjTiirriiritxwz

olasz tapoJc tovább támad* 
iák Sriand't

Róma, nov. 27.
A lapok továbbra is támadják 

Briand miniszterelnököt azért az állító* 
tagos elit élő nyilatkozatáért, amelyet a 
washingtoni értekezleten az olasz had
seregről telt. Turinon kioiil Milanóban, 
Génnában, Elorenzben és Nápolyban 
is tüntetések Voltak. Több lap azt át- 
Htja, hogy lirtand (illifőlag,os észrevéte
léről szoló hir Perllnaxtóí, az Echo de 
Paris levelezőjétől származik.

A kamara tegnapi ülésén Se hantét 
miniszter táviratának felolvasása utón, 
amely a Bridndnak ttdajdonitolt mii- 
lat kazalokat megcáfolta, delta Torrelta 
márki külügyminiszter kijelentette, 
hogy at előző napi nyilatkomlát nteU 
sem telte volna, ha nem lett volna meil- 
győződve arról, hogy az olasz hwlsetc- 
get nem sértettek meg. Bonotni m nisz- 
terelnök kifejezte azon való scdnálkof 
zását, hogy a külföldi ulsáyokb m W- 
jesztett téves hir megrovást érdemlő 
sajnálatos incidenseket okozott.

A francia kormány a Petit párisién 
jelentése szerint távirati utón a"l ® 
kérést intézte Washingtonba ,ho(pl i,c 
ditsanak vizsgálatot annak a megáll^ 
pitásdra, milyen forrásból eredlek ai 
olasz lapokban közölt (évhirek. (MH-

Lloyd George 
szombaton az Egycsült-Állanl0^ 
utazik. (MTI.)

elvekben nincsen különbség, egv szó
in g csuk nem fog zavart okozni! Éjjeli

vidám kurjongalással rvmeglellók 
a ........... *

kiöli, zéróra után tehál a taufferislálí
meg

I választókerület ablaikait:

Jaj, de magas, jaj de magas. 
Ez a vendégfogadó. 
Van-e benne, van-e benne 
Tauffer (lére szavazó? 
Ha nincs benne 
Tauffer Gére szavazó. 
Dűljön össze 
Ez q vendégfogadót

A mai nehéz építkezési körülménye* 
kjét tekintve es ugyan egy kicsit dest
ruktív kívánság volt', de szerencsére a 
touffergélsták nem is gondoltak komo
lyan.

Tizenötezer választó v«|i a néviegv- 
Ztó.íbe felvéve, de ebből sagy három
ezer meghalt, elköltözött, nincs Pesten, 
ugy, hogy tizenkétezer ember fogja eb 
dönteni, lauffor Gábor, vagy Benedek 
János lwpvisel ie-c a kerületet a nem- 

Mintegy hétezren már 
: vasárnap estig, de az 

.“ódé ken ven őrzik

ceruzát, szavazólapot, borítékot adto- 
gatni és áh enni, de a szavaza tszedő 
urakat a meggyőződés,politikai felbuz
dulás heve füti, és apró kényelmetlen
ségek ezt nem hütik le.

Ott ülnek a hosszú, gyalult deszka
asztal mellett és örvendező moioi 1 val 
fogadnak egy-egy Ismerőst, akiről biz*, 
ion, hogy az ö ji-lölliükre szavaz. Csak 
ránéznek ok emberre — mondani 
ilyenfélét nem sz.bad n«k.i*k — és a 
szemükből biztatás, ráibeszélés, buzdí
tás csillog. A szavazó-polgár lila orral 
és gémhoredett kézzel veszi ál a fontos. tgyülÁsben. 1 

le is szevartok . . ......
eredményt egy-HAne félt' 
a néma és prtrtotjau tonnák,

M kt u«v napol ikell átfagvoskodniok. 
fttizgnlnlnk és végijdnikkolniok a 
buzrní nárimnberekMi és kedden reg- 
ael a WíiJtek em lke ui névlugyet nvo- 
mátkát neve rtfigfltt a Wt Hl.-ke szó. 
vak „neinzelgvlilési képviselő."

(—Unt.) 
wwww 

Jtz osztrák és a cseh elnök 
találkozása

Bécs, nov. 27.
(A MTI. mngánjelenlése.) A Neue 

Crete Presse lelentt: Hatntsch osztrák 
•u'psiflvel.fgi elnök és Masan/k cseh 
köztársasági elnök december első felé, 
ben, még pedig valósiiniileg december 
11-én fog. találkozni „ la,ml k.-istélg. 
bán. ,-lr eddigi temek szerint e:t a in- 
lulkotást meg fop/a előzni Schober sző. • 
vetsegi kancellár t, Uenes miniestercl- 
nők összejövetele.

.—-^-nrlar Ar. JVL

ekviziitumókát — ceruza, cédula, bo 
lilék — egv pillanatra eltűnik a fül* 
kecske függönye mögött* azután átad
ják a titkot reílegelő kovorlál a szollá 
nul terpeszkedő urnának.

Csöndben, finoman, a drága, ió bé 
keidőkre emlékeztető módon folyt le 
az ag’lóició. Különös, de ugv látszik, 
méniis lehet fejbeverés és fütvaösök 
argumentuma nélikül is 'képviselőt \á- 
laszlnni, amiként még lehetett, mikor 
íioldogult Hieronvmi Károly küzdött 
ugyanebben a kcrületlMm a ihandá* 
Illírért Vázsonyi Vilmossal, van an
nak Ián máir busz esztendeje Is.

Igaz, hogy’ a két ielöltel, Benedek 
Jánost és Tauller Gúl>ort — a plaikw* 
lak után Ítélve — nem is válaisz.tolláK 
el egymástól naov vtlúgnézleti különb
ségeik. Az Idő, hiába, mégis csak n leg
jobb éP'itőmeKter, szép, karcsti hidat 
épített két év nlnlt Friedrich Tshánék 
ég Vúzsonvi Vilmosók között. Annyira, 
hogy már csak abban vetélkedtek egv* 
mással: ki a lobh. ki az igazi demok- 

A nlnikútrngn«,ztók sem hittek 
gmk különbséget a két jelölt eh el kö
rött.

— Hiszen Tnuffor ur ugvwnwzt hir
deti. amit Benedek ur — mondották és 
— hogv egv kis munkát mefapórolia- 
nftik. — éllel szélien úlragnsyiottók a 
Benedek 
hogy

nevét a Tniifferév.il. Ugv, 
a plaikdto'H ilyen fonnák voltak:

Dr. Oá bor
a Nemzeti Demokrata
párt hivatalos jelöltje

A ............ . ...... .............
kkbit. hogy Mív két kiöltjo is küzd 
Muvím*! őségért, __ _ _.......
rok. futtában léién az ügível, ___ _
enyhén mosolyogtak, de jól sMvaztak.

A 'korlcsnóliik közül a ..Jai de ma- 
g»s“ kezdetű is emtareinlékezet óta 
azé a párté, ahol a jelölt neve húrom 
s'zxM.íjíból áll. ügy jön ki jól. Ezúttal 
tehál a szokás jog alap ián Benedeket 
illette volna meg, De hát. ha már az

dcmokralavdrl meg Is hűkként egv 
a 

de a WMiviizóspolícá- 
1'8 uk

Szigorítják az ellenérzést 
a határállomásokon

— A Hétfői b'apjló tmtósililjútál. __

A kormány a halörvéíleltnel a csőm, 
piszét niej'nikadátyozáisára az ideiglenes 
orszá: határokon egyre jogiban anegeríi. 
«l'l- A tutojdonlképenl csempész ellen
őrzik! a iiétiiflgyörséj fogja ellátni, 
míg az iilk-rv'AI vizsgálatot ezentúl a 
cseniklrság fngj0 terjvsllenl.

A kormány fl hiiliinillcMnásoimn töl,h 
vninhivHlnll állal fel. sőt a fontosabb 
vámvonalakon ki. és b«ló|>ű áJlomáso- 
knl la fog létesíteni. Legelőször ia Sze. 
geden lesz ilyen ki- és lielípö állomás. 
Az ilyen kettős állomások megszerve
zése nélkütözihcletlen. mert a vámke
zelésnél lefoglalt legkülönhörM* tér. 
m.-.zvtü áruk elhelyezése nehézségek
kel jún

HEM^ETI ROYfiL ORFEUM
Mt» Arizona - A 2S-«» ,

és a MBgyaierü iitivemberi műsor utolsó elö«o«- |

'AmKFfiVftKBSI OffFEÜffWS

Reníklvül nagy ul novemberi műsor
_____________ Kezdete i <8 órakor. —
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Vagonlakók öröme
A régi — most már liálislcnnek régi 

— harctéri időkre emlékestet ez. Há
rom vagy ncgu sínpáron egymás mel
lett tehervonatok, egészen rendes, sza
bályszerű tehervonatok, éppen hogy 
mozdonyuk nincsen. Nincsen, nincs 
Is szükségük rá, ezek a vonatok csak 
jöttek, de nem indulnak el, nem indul
hatnak, mert az utasok elfelejtetlek 
kiszállni belőlük. Hiába kiabálta ak
kor a kalauz, hogy: ..Budapest, vég- 
úllomás", az utasok csökönyösen bent
maradtak a vagonokban, pedig ide
stova már két vagu két és fél eszten
deje annak, hogy megérkeztek. Mind
össze azt csinálták, hogy nz egymás 
hegyibe-hátába rakott bútoraikat szé
nen elhelyezték odabent, n koffereket, 
ládákat kosarakat kinyitották, fogast 
akasztottak « falra, maguknak pedig 
?qu alacsony létra-lépcsőt eszkábáltak 
össze, hogy kényelmesen tudjanak feb 
mea lejárni.

Mint a régi Isonzo-melletti barak
kokban, Tábori kályha csöve kukucs
kál ki n legtöbb vagon oldalán, az 
ajtóra pedig szép, nagy papiroslap 
van ragasztva a vagonlakók nevével, 
esetleg foglalkozásával vagu egyéb 
fontos tudnivalóval. Például ilyen;

KISS GÁBOR 
vasúti pályaőr

Vagy ilyen:

Dr. MANDIiL MIKSA 
menekült tiszti főorvos 

Rendel; 3—5-ig

Reismann gyilkosait több gyilkossággal 
gyanúsítják

Uj nyomon Boros István igazgató gyilkosai után — Körözik 
Dósai Molnár Pált

— A Hétfőt Napló tudósítójától —
Ma délelőtt folytatták Reismann 

Jakab gyilkosainak Kovács Tivadar ás 
fivérei kihallgatását. Kovácsék állha
tatosan tagadnak.

Tétjét ártatlanságukat hangoztat, 
iák, és a bizonyítékokra vonatkozó
lag azzal a kifogással élnek, hogy 
hozzájuk hasonló testvér-trióval tét 
vesztik össze őket.

Meg is neveztek három fivért, aki
ket a rendőrség felkutatott, de kide
rült, hogy a kérdéses időben nem is 
tartózkodtak az ország területén. Mayer 
János detektivföfeliigvelő

Kovács Kornél és Tivadar 
sán megejtett házkutatás 
mával olyan nyomokat 
melyekből kiviláglik, hogy 
váciék más bűntényben is 
sek- A megfoghatatlan 
séggel meggyilkolt 
igazgató ügyében 

bukkant a rendőrség.
Emlékezetes még, hogy Boros Istvánt 
Gelb M. és Fiai Lipót-köruti au tors

laká
ul kai- 
talált. 

Kot 
része- 

rcjtélyes- 
Botos István 
uj nyomokra

róhoz kötve találták holtan. A parton 
volt az igazgató kalapja, rajta Boros 
búcsúlevele.

most felfedezett nyomok 
Kovács fivérek ellen 

gyanú merült fel.
rend őfrség kőr őz öl e s elet

.1
a

szerint 
súlyos

adott kiA
Dósai Molnár Pál ellen, aki Reismannt 
a lakásáról azzal csalta el, hogv zongo
rát fog eladni neki.

Feller Istvánnál. a meggyilkolt Reis
mann házvezetőnőjét ma újból kihall* 
gatták.

Feliemé fentartotta eddigi vallo
másait és határozottan felismeri 
Kovácsékban azokat, akik mint 
„detektívek", Reismann távozása 
után „házkutatást tartottak" és 
a Wertheim-kasszából elvitték az 

értékeket.

Nyit is van alatta, amelynek nyo
mán könnyen me találhatja a: ember 
ir. Mandcl rendelőjét, reméljük is, 
hogy sokan találják meg.

Egészen úgy tehát, mint a régi ka
rakókban, csak azzal a különbséggel, 
hogy a kis rácsdarabon túl, amely a 
fura lakások végében emelkedik, nem 
az fsonzo vize f oly dogál, hanem a 
tzép, széles Teréz-kömt, nem a gráná
tok cikkáznak ide-oda, hanem a sárga, 
körüli villamoskocsik és tulnan nem a 
diqókkal spckelt komor hegyek emel
kednek, hanem a Magyar Államvasu
tak balparti üzletvezetőségének épüle
tei, amelyek ugyan éppen olyan ko
morak, de kevésbbé veszélyesek, mint 
íz olasz hegyek.

így álltak sokáig egymással szem
ben a kihűlt vonatok meg a Balparti 
üzletvezelöség minden változás nélkül.' 
És be kell vallanunk, hogy i/yen- 
tnődon a tájék, amelyen a vagonldkó 
izeméit legeltethette, nem volt sem 
nagyon vidám, se' • nagyon változatos. 
Sárgáspiszkos fal, ablakok egyenletes, 
tzomoru sorától mopszakgatuu.

Nem lehetne azt állítani, hogy a 
Vagonlakó nem nézett néha irigy
kedve ezekre az ablakokra, amelyek 
mögött szoba van, komoly, téglafalas, 
meszelt, padlás szoba lakható, , szél
mentes és agyában talán megfordult 
nz a gondolat is, hogy két iroda híva- 
Mnokai talán összekötözhetnének egy 
szobába, dehát. Istenem, szerénynek 
kell lenni, „ magas üzletvezetőségnek 
Is kell a hely ...

Csak a kopár és vigasztalan tájkép 
ellen volt még kifogása a Vagonlakó
nak és lám. ló az Isten, ezen segí
tettek. . , .

.4: üzletveietöség falának sivár sík
ját fürge kömivesek kezdték tarkára 
szaggatni, portál-asztalosok színesre 
díszíteni, kirakat üvegek csillogóvá 
varázsolni. A földszinten semmi sem 
maradt meg a régi, piszkos alapszín
ből, gazdag és káprázatos boltok fog" 
falták el az ujságárus-néntkék helyét, 
tzámszerint vagy hatan, tágas, kényel
mes boltok, nézni is Jó oolt,

a 
gyáros cég igazgatóját Nagytéténynél 
a fürdő közelében a Dunában egy ka-

És most nagy az öröm a vagonja- ’ 
kők közölt. Nem kell nekik már mész- \ 
szíré szaladni, ha dollárjaikat 1900-as . 
kurzuson be akarják váltani: olt a 
vált’átírt, izemben, sőt, ha n«”p kap 
nak érle eleget, két lépésnyire van, a. ( 
Czlctvez' tőség jót>o! ib''l, a második 
pé 'zrállÁ. Nem kell messzire sz-‘h’1-\ 
niok, ha piperecikket akarn vi-.m 
rolni, például fé "készlit't 110a 
miért, szájvizet 79 ért. esetleg Inára 
rumot vagy szoppml: olt az üzle 
szemben. Ét ott a Fogyasztási Nzönep 
kezet fiókja, a .V.VV ös száma — hu
szonnégy mis van. ez a XNV-ik eg./o 
nesen a vagonlakók örömére és a 
nagy német gépgyár vezérképviselete 
is. (Melyik vagonlukónak ne lenne 
gépekre szüksége?)

Hálás szemmel néznek most már a 
vagonlakók az Czietveze őségre, amely 
ime, urimpöon gondoskodik minden 
szükségletükről...

A rendőrség egyébként most 
sácsék előélete után kutat, mert 
szinti hogy azt a tőkét, mellyel 
vérek birtokot akarlak vásárolni, 
igaz utón szerezték. A rendőrrég 
Íves i. omozásf folytat Reismann
testének felkutatása iránt, azonban azt 
mindezidelg nem sikerült megtalálni.

a fi- 
nem 
eré- 

holl-

Szc- 
utfm 

<noir

les üii’ire'pet rendezett, amelyért 
mere György elnöki megnyitója 
Pnlüner Kálinuwi 
do(t. Ríidó Antal 
Bella < pern ji >', • 
sz Üimepeűg a 
ért verni.

A LftfoHtöine Társaság c ért mali-

emlékbe sziéd'et 
szavalata,, Dcsseivffy 
ml\ én"!- c útin n • 
Hyinmiusz éneklésével

D'in’iHmnak v 1 szen-

lék el. amelyen 54 zsidó hősi halott 
neve áll. A nevek alatt a következő so
rok olvashatók: „Zsidó hűséggel a ma
gyar rögért harcoltatok. zsidó vértanú
készséggel a magyar hazáért hallatok. 
/y/J—1918." Az ünnepségen sok kül
döttség, köztük a magyar kiriWyi fo* 
lyamőrség küldöttsége is részt vett ét 
magv számban jelentek meg az elhalt 
hősök rokonai is. Az emlékünnepély a 
Himnusz eléneiklésével ért véget.

— Tót legitimisták korai öröme. A 
Slosenska Politika azt irju, hogy a 
cseh hatóság rendőri felügyelet alá he
lyezte Zmeskúl, abókubinyi fő-szodga- 
biirói és bodor trszlenai tanítót, mert 
nyilvánosan örömüket fejezték ki Ká
roly király visszatérése fölölt.

— A csehek kikötőt építenek Po
zsonyban és Komároniimn. Komá
romiad jelentik, hogv a pozsonyi telj
hatalmú cseh minisztérium közmunka* 
ügvi osztályvezetőjének nyilatkozata 
szerint a csali kormány Pozsonyban 
és Komáromban egy nagyszabású ki
kötőrendszer kiépítését határozta el, 
hogv teljes mértékben kiaknázzák 
mindazt a gazdasági és kereskedelmi 
lehetőséget, amelyet a Duna, mint tér- 
mész'.'tes víz hit biztosit. Az építkezéseik 
költsége ül) millió.

Mirkcvs’ky Mária szombaton tar
ló Un kiáss.ikus táncdule-li'h T a Vigadó
iban. Művésznő ven dók ej kísérel ében elő
adott táncai pompásak és méltó oMsmc- 
résre la'Altak. Stojanovils Lili gyermek- 
dnlnát is ebieken ujráztók. Kellemes és 
megérdemelt feltűnést kelteit Wa/hi Zsuzsi 
Ic.ll’Jóvo', nielvet Jutáin Clarké zenéjére 
raját: maga komp imáit, invwiciózue és 
bájos mozdt ij.it1"i, mély Imlással voltak a 
nézőtérre. S/Anüit megismételték és élénk 
liinsviiinrnil honorálják. Garay l’.ta sza
va’*!' la és Dienzl Oszkár zongorajátéka is 
megtÍTdc'iill teliért kellolt,

— Nincsenek magyar bundák Nyn- 
t'jitnir;;yari,r,i" .í<on. Egyes bécsi lapok, 
köztük elsősor.’an a Neues Wiener 
Tnr’’.ilt. azzal igyekeznek
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— A Korvin Mátyás Társaság oln«z 
nyelvű Dante-ünnepavge. A Magyar. 
Kurír jclenli: A Korvin Mátva> ma- 
gytiT-olitsz tudományos, irodnlml, mü | 
vészeli és társadalmi Egyesülőt vn-úr 
nap délelőtt az Országos Zenemű’, é- 
szcli Főiskola ‘nagytér méhen Dani' 
Alijíhieri halálának hatszázados évfor 
dűlőin alkalmából ünnepi diszgvülósl. 
tartott, amelyen megjelent Horthy i 
Miklós kormányzó és neje, to-vúibbá 
Auguszta főhcrcega,s«zonv és Zsófia 
főhercegnő is. A Zeneakadémia nagy
termét díszes előkelő közönség töltötte 
be. Berzeviczy Albert elnöiki megnyitó
jában megindokolta, hogy a Társaság 
Dante hatszázados jubileuma al’Kal- 
m!áJx')l azért rendez ez a ikalomnral 
olasz nvelvii ünnoP3é?ct. hogv a Bu
dapesten Virtózikodó olaszoknak is ab 
kalma lcsrven kivenni részüket a nagv 
olasz költő emlékének nwgiin”' ’• cs '■» 
bői. Castagneto herceg olasz királyi kö
vet megköszönte Berzeviczvnek az ün
nepség köirüli fdrado/á-út és az oln*z- 
mngvar barátság irtó pólósáról beszélt. 
Kozma Andor. Vass József dr. kultusz* 
miniszter és Odry Árpád előadása u’rtn 
a dísze® ünnepséget Bcrzevlczv Albert 
záró szasai felezték he.

— A nemzetgyiHó® ttarhiselőkarónak 
Endrődl-itnnepe. A M-uvar Kurír ie 
lenti i A nemreWfl’lés ttezh-iseWM kara 
Endrödl "Andor, a képviselsz volt 
n«pl'WA‘rke.s7itőije halálának első évfor* 
dulója eCkalmAíMl vasórnop délelőtt ez 
orszégRiáz kupolacsarnokában kegyele.

hhfl! nz alkálómból, bo v 
ovaln-*éi-SAs’ 'tn kiihö 
I ncRpr btvrtn dr. 
I r^lor Bólé ónk. n 

Tór.’flsrtg $toH:hoi’”.b?n ÓM taeDttak tn- 
mAnánvát: Teffmérről, Rimelv után uGr«ili| 
lein mtlvAs’nfl onv ré'-.’f'tet szavalt Teg- 
mÓT o"v'k n'-gv éroszá161.

— Keresik nz agárdi gyilkosság 
tettesét. A székesfehérvári rendőrség 
emberei a budapesti dctek'livekkel kar 
öll'.-e lafolyh’.lott nyomozába alig há-! 
rom nap alatt vílágawgot vetett 
arra a borzalmas bűntényre, melynek 
áldozatát Szabó Gvörífx’ hudenestí 
korcsmái őst kedden éjszaka a fahénme* 
gyei agárdi pusztán vérbe fagvsa, hol
tan találták meg. Kétségtelenül megál
lapították. hogy n gyilkosságot Vaiai 
János, Visi-ulcai hentesmester követte 
el, aki bőrvásárlás ürügye alatt le
csalta Szabó Jánost Fehérmegyébe 
Székesfehérvár mellett leszálltak a vm 
nalről, gunlog mentek Dinyés községen 
át az Agárdi pusztáig, ahol azu'án 
félreeső helyen Vajas János bestiális 
módon végzett Szabó Györggyel. A 
remlőrs/igno'i vasárnap estig Vaias Já
nost nem sikerült kézire kéri lénia. Ki
hallgatták a fökapitnnysnrton Vnjns 
János 1G éias fiút, iflhimjnl n hentes- 
inettornvk azokat a-z ismerőseit, akik
kel gyakrabban szokott érintkezni. 
Ezeknek azonban sejtelmük sincs, hogv 
a evllkos merre szökhetett. A rendőr* 
sárén most széleskörű intézkedéseiket 
tettek Vajas János kózrekeritésére és 
egvben körö'ő'evctet is adtak ki el
lene. amelyet az összes vidéki káro
soknak m^pkÜldöllck.

— Zaidó hősi halottak emléktáblája, 
az óbtKlai zakló 

szent egylet 
le. amelyen

in a
'■itt. az.<'l igyekeznek anlantkö- 

:’n li.i.ií'ul |.’l ketlenl Ausztria Ic- 
1 n k.livide’és i melleit, hogy a 

éplclcncbb híreket bocsát Iák 
szárnvra. állító' gos mngvnr bandák 
f dll'm' i ő! és ni'7 hda’iiról. ílk té- 

ik.es heiy>ől nyert értesülés alapján a 
Megvár Táv’■.ifi iroda megállapít ja, 
hogy mii kezekből a hírekből egyetlen 

i szó sem Igaz.
— Halálos piszolyváfiárlás. Kozár 

István 30 éves kocsis vasárnap délben 
a Dob-utca 103. szám alatt lévő ven
déglőben iddogált. Beszélgetés köziien 
szóba került, hogy szeretne egy pisz* 
tolyt vásárolni. Ördög vendéglőssel és 
még egv harmadik egyénnel lementek 
a ház pincéjébe azzal, hogy ott mog- 

• mulatnak neki egv pUzlolyt és azt ott 
mindjárt ki is próbálhatják. A fegyver 
elsült és a golyó Kozár István fejet 'd- 
lálta, aki összcescdt és nyomban tneg- 
halt. A rendőrség nyomo-zást indított 
annak felderítése végeit, hogy gondat
lanságból okozott emberölésről, vagy 
egyéb bilncsclckményről \en*e szó.

Gyomorhajt kapunk a pesti süte
ménytől, A .Magjarorszúgi Hütök <h«sá- 
gos Szü.etfcégo vasárnap gyűlést tartott 

ja Kartskedolmi Kamara nag.Vtcrniúbon, 
.■miolyen jobbára vidéki pókok jelentek 

I mg. A gyű lésen először dr. K<«zó Iwt- 
! várt nomvftgyüléel liépvlgolő szólalt fel 
i a termelő munka órdokébon. Majd töb- 
I ben beszóltok arról, hogy aa ájjóli 
I munka tilalmát, amelyet néhány évvel 
i ezelőtt cg.v kormányrendelet hozott be, 
i fel kell függeszteni Ily értelemben ha
tározati jnvazlatot is fogadtak el. Marx 
János (Debrecen) eg.v }K>sti zsemlyét és 
kiflit mutatott fel. hogy demonstrálja, 
hogy ez a póksütomény milyen picinyke, 
sokkal kisebb, mint ahogyan a 1iat/«áz 
azt előírja. De ameJlet. hogy kicsiny, 
még élverhetetieniil roeaz i«, uikik ilyet 
foa.viaaztanak. hr.ok tóik vétlenül gyomor
bajt kannak, mert csupa élesztő.

— A Qyermekbarát-Egyesülot ma kn« 
baré-előiidást rendezett e Társadalmi 
Múzeumban. Nagy tetszés közt j..t>zot- 
ták el n kis művészek Kálmán Andor, 
a „Vílndorkomédósok" című színjátékot 
A» előadást Holtai Kornél rendeote.

I

Vasárnap délután 
templomi an az óbudai 
márvdnytáblát leplezett 
«izon tagjainak arajívlretüs neve olvas
ható, ftkik a háborúban hősi halált 
haltuk. A naav mán ánvtóblól a •''mú
lom e lőcsara okúnu k buJolduláu helyez*
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Washingtonban 
kritikus a helyzet

Berlin, november 27.
Az Kst-Durope szerint londoni ui-.á- 

mkin^lli azt ich-níik W’ashin^lonból. 
nojjv ott kritikus időszak állott be. 
különösen azért, meri Franciaország 
olyan követelésekkel lép föl a íloita- 
láírdűsbm. amelyek .>/. amerikaiak kö
rében nemcsak csodál'kozúsl. de me'jt 
ütközést is kellenek.

A flottaleszerelé* 
löl a Berliner Tagblau 
hogy a japánok 
HuyhesdMc terv 
követik, de egyre 
Japánra súlyos 
Hughcs-féle 5:5:3 
kalmazása. Az amerikaiak 
nak Ilughcs követeléseihez. az angolok 
pedig köz veti lés tikkel eddig nem értek 
el eredményt. (MTI.)

■k (■ i'dóséi i e k ál)ÚS: t - 
azt jelenti, 

emelőre csak a 
fóbh író nv venni Iáit 
hangoztatják, hogy 
iga/.-ág ta Lanság a 

ilottaaránv.száin al- 
rajfa szkodé

Svájc neheztel Ausztriára
' .1 munkaügyi értekezletre kiküldött 
bsztrák kormány megbízol! jegnzéket 
adott ál a népszövetség főtitkárának, 
^melyben kormánya nevében kijelenti, 
boffy abban az esetben, lia a nepszö- 
yetsé{,', és a munkaügyi hivatal székke
ljét Becsbe helyezik ál. az osztrák kort 
snány mindent meglenne, hogy a két 
intézmény kényelméről a leheli, legna
gyobb mértékben gondoskodjék. Ez a 
h’gyzck a svájci sajt óban nagy megüt: 
iközést kelteti. .1 lapok osztrák hálát
lanságról írnak és hangoztatják, hogy 
\Ausstria ezek alán sem , a gyárakéit} 
terén, sem más segélyezési üg.ybcn ne 
számítson többé Svájc támogatására. A 
‘literni osztrák követség erre a sajtóban 
kijelentette, hogy az osztrák kormány- 
megbízott jegyzéke csupán válasz volt 
arra az érdeklődésre, amelyet a népszó* 
vétségnek Becsbe való helyezése ügyé' 
ben a népszövetség részéről nyilvánított 
lak. A népszövetség főül kórsága most 
kijelenti, hogy ilyen kérdezősködéssei 
\sem a főtitkár, sem pedig a főtitkárság, 
egyetlen tagja sem fordult az osztrák 
ármányhoz. .1 cáfolat nyomán a sváj
ci sajtóban még inkább érezhető az 
eUüdcgiilés Ausztria irányában. (MTI.)

J} genfi
hemzetiközi munkásvédelmi 'értekez
let bizottsága l alakitólt a német 
fíyárak tanulmányozására. .1 bizottság 
hétfőn érkezik Berlinbe, hogy megte- 
\ktnfse a spandaui és haselhomi német 
gyárakat. .1 Lokol Anzeiger szerint a 
bizottság Berlinben érintkezést fog ke: 
Pesni Nollcl tábornokkal, akivel kö
zölni fogja eddigi körút jónak eredmé* 
nyel és hangoztatni fogja előtte, hogy 
*. nemzetközi munkásszervezoteknek 
vuigy érdeke fűződik ahhoz, hogy n 
függő kérdésekéi a német munkásság 
javára igazságos szellemben oldják 
meg. (MTI.)

DIAMA
FO6KREM

SS;: KIS KOMEDIR^ »
Rótt ós 8trinhnrdt t<-U*utcvel

SALAManderNmozMok. Kezdete 'jS-ítvi V.e. ,n,.n cw cirMji"' ' ------ I ' bJ

Az osztrákok megszálltak hat községet
>SoproD. november 27. Ri'-pzzekéthely soprotimegyei községe

ket. Léfkára és Rölfalvára egv-egv szú- 
Léka zjukhil, Kétlielyre egyr. kerékpárosz' ig?

Feisé'dás-'ló, I goi vonultak be. (MTI.)

Az <x*/í rakok vorcMLNip foiyajnún 
ínegtumllotütk Rötfa&a, Rendek 
x as\ á r megyei, . 1 Zxó- és

■

| Labdarucfáfi 
' a baj'twkxágért
A vas'ávtwpi mérkőzések, eredményei

A lúdeg iWVjárás elícnéJe is vasárnap a 
sjxu’ltelcpekvH szépszámat közönség nézte 
végig a hnjno.’ti méatkö>5éiseket és az őszi 
forduló egyik utolsó fOMhilója >a legaa- 
gyc'bb meglepetése-kel eredményedbe. A 
I ajnokcsapat MTK ur*' itnis vasárnap 
szenvedte első vereségét i/téat a lista egyik 
végén szjerepdő csap áltól, a l’iwó s Allé-, 
likai Club pj;-.'írtles •tői. Ilgv gólkülöníb- 
■ éggel gyuzűlt niiiiiiössffl* az FTC a 1’7/. 
Kerületiek fölítt. mig a. stVN'b’l'Hbon anost 
oly miícy szerepel játszó Kispesti AC.su- 
lv<>-. vcw\;i4 szenvedet;, a TJI. kerületiek 
ktlii.n«Hm j:\ts: ó c.kpatólól. Döntetlenül, 
végzödöt: a BT( - Va ^/s 'gteíCi, mig n 
A/.A( erős i üzdolera után győzött a Tö
rekvés fölött.

Meglepetést kellett tówáblkí a ímiftOú- 
oszlályu ílmjMokRógbnn; szereplő 337'C. ve. 
tősége a Rákospalotai Tcstggakorlók 
Köre csupalától.

MTK—VÁC 1:0. Az őszi idény tegna- 
gvolA> .•mcglepah’w. amelyen a Tes4g\w- 
koriók irreális vereséget s/zfm,ve<ttck. A 
VÁC végig igen lclkcsan játszoll és « 
győztes gólt Rrcucr csatár rúgta.

FTC—VII. Kér. SC 1:0 Erős kiizdefem- 
után nyerte inog a játékot a ferencvárosi 
egv irt(es Faiaki gólijúval. A VU. iKerütetiek 
vé.ltdi'.r. * igen szíjpen játszott, inig a győz
tes csaiwitbaii a fedeaclisor tűnt ki.

///. Kcr. TVE—Kisycsll AC 2:0. A ikís- 
pcsíitek több tartalékkal jáfszottník és már 
nz chili félidíMien HwstdeUék a ménkö/ért. 
u csatársor gyenge összjálóka folytán is.

UTE—TTC 3:0. Vé^íg igen 'könnyen, 
nagy fölénnvftl gvőriitt az újpesti együt
tes, amelvuek góljait PrH>oj, Szidon rng- 
161. A T1'C nem. volt komoly eFkmfiefte az 
újpest tók nek.

BTC—Va* <?.$ 'fT-niinunkúsak .0:0. A 
uiírt-kőzés eredménye (JWi kifejezője a le. 
folyt játéknak. A esatórsdr mindkét 
tósjtről hatíírozíattamil játszón.

MAC—Törekvés 1:0. Az atléf&k egyet- 
Inc és győztes góíjiW ErR rúgta.

Rákospalotai Tesigyakoríók Köre—93
, Footbalt Club •B:2.

Miiagyetein 'Atlétikai Fóttíalt 'CJn'ti— 
Ékszerészek Sport Chrbm 2:0.

fíiidapesti 'Áttcllkfri Klub—ErzsétiéfM- 
vai Törekvés S. E. 3:0.

Zuglói 'Atlétikai Club—"BnéJapesH Spuri 
Eírtlet 0:0.

Vjpesfi Ttirektfés S. E.—Budapesti
Egueiemi 'Atletékct Club 1:0.

Cd>udai Torna Egylei—.Ke re tekédet mi
■Uk. Orsz. Ean. 3:2.

Színház és fllmujdonsások

. .. .X’/Ult’l
^-w. »’</A

• A Vigaxintf&z e heti műsorában a 
ozinház legfrissebb sikere, n „Naple
mente1* doarntnál. Két ©st int a „Li- 
liom“-nak, egy est. az „ördög"-nek. 
Szombat délután 'Pél hat ómkor adják 
a „Taifnn“-t. Vasárnaip délután a 
„Hattni“-t jútsszák.

• A Színház minden este. A Ma«y.vr' 
SzinhíW'.nji o héten Molnár Ferenc ki
vételes sikerű, liárom egyfolvonásosát. a 
Szinháwat adják minden etíte. szombat 
kivételével, amikor Lakatos Láwló Fa- 
kir-ját ismólik. Jövő vastárnap dálatún 
három órákor méiyékolt heháraikkal a 
Bueavirág-ot játsszák.

• A Hollandi menyecske minden esie 
sz.mre kerül e hóim és a Király-srin- 
liázlxm, ahol nap-imp után táblás hnz 
közönsége tajwxl a kitűnő szereplőknek. 
Jövő vasárnap délután a János vitáz-t 
adják Nádorral a dmszere/pben. A dél
utáni el.kulág 3 diakor Mcvdődik éfc 
mérsékelt hclyárn.

• Sziklav Jóisof JdgjógytiH » s 
fícichstadtt herceg sücrdni ehü hilulcuimín 
és vasirimp déhilún ujrn íedlép n nfip.
s.erü oporelto ennsrervpáiben. Mn Kör. 
nt/<u Bólmal. JKmüitör Jftmkávnl és Sre. 
merevet n Hegyek alján mn műsoron, 
kedden Tram'aia, cmítörtökön a Sevillái 
borbéla nmgy Aguilla Adler Adelina Id- 
léptével, pvnh'ken a Kodusdiák rwgvsikcrü 
előadását ismétlik, s^műnfon TrvbadouN 
adják Agttil'i Adlcr Adettnávd és Somtő- 
—t'sifc ktaemwMn o►agymi 

-Renaisrance Mozgó újdonságának,

négv dőadwsban muh«tia be az yrám
4. háromnegyed ti, fél 8 és 
órakor és dr. (űfxpúr Ferenc volt cs • 
kir. sorba jó orv os. jeles magyar író kun
fej álja.

Mozgókép Otthon nagy különle™, 
műsora ..A szegény kis gaadag laánv- 
(ó folv.), Maty P.ickford felülmulhaUt. 
7.»h mnv.^zt abvk.tasábau. ,A 
t!.Ka,,1 eedek feszítő amerikai bünfirt 
legény Corinne Griffith kirtinő fészeren- 
lésével. (4, háromáéig!e<l 6. fél 8 ée fl 
után.)

Messzftntetik hina 
exterritorialitását

Bocs, november 27. 
MII. mui;án>íoa;ése.) A. Xeu|

< Parisból; Loiv • 
szerint a tárát 

!i bizotsá# ellw- 
í'xtcrritorialitásdl 

me^ünb i:. A határozati 
ikí dől gozusár» a l'bizol tságcl 

cluökxj Lodga 
egylien mojbe- 

ellenőrzésénél:

operánk, a Bűnk bán kerül wwiwe Sándor
Ermi és ’Köriíyey Bélu felléptével.

* Öt estén Herweg, A Rej-aiticince- 
Szinhá/. rendkívüli sikerét, amely a pén
teki díszes homtitutón Herczeg Ferenc 
Baba-Hit Két ember cimü dumbjfűnak, 
fuloimnt Aircrhciüier Rfi.oul .1 szerepkör 
cimü darabjának osztályrészül jutott, a 
.szombati 'második előadás megver.séteiie. 
Ez az este is a premier külsőségei között 
zajlott 1c. a jelenlevő szerzőkéi és u sze
replőket s/ámta’iinszor a lámpák elé hiv. 
Iák. A Baba-Hu ól estét l'ogki] le a jövő 
hét műsorán, ezekre-a Herczeg-ealékre 
snár alig lehet jegyet kapui «z elővételi 
pénztárnál. Batiűlk* hírest Guengédség-e 
csütörtökön kerül színre, még vedig, mint 
az elővételből látható, változatlan vonz
erővel. Ilmonló cTíieklödes várja a Kék 
egér. kpddí előadását.

'* A Fi-Fi bemutatója. A Blalia T.u.iza 
színház e heti örménye a Fi-Fi cüilör- 
toki bemutatója. A wmpás' operett fé
nyes kiájlitásibun és legelsűraugu szerep- 
csatáéban kerül a közöiifiég elé és a 
pi.óbá’kból következtetve. ve<.v sikert _ 
ígér a ragyogó uj. s/.inházrmk. A be-I" —
mutatóig a Délibábherceff-et adják, a
ha tótól napján )xd« a FM’i-t ismét-1 Vasárnapi magánforgalom 
Irk. Joro vasarnap de'uian a Délibáb- ~ ® **
hcTcefi-nok. lesz első délutáni . előadás-M 
5 órai kezdettel, méisékelt . liejjárak 
meljétí.:

* A Fi-Fi főpróbája, ,Szerdán. « hó 
30-án délelőtt IOVj" órakor- lesz a Bluha 
Lujáa sfiíinliázban a Fi-Fi nyilvános 
főpróbája. Bedéixíjtt&ydkct 'kiaírólas' eiz 
arra igéiiyjogoFultak Tészére a színház, 
titkári hivatala ad tini.

* Forrai, Simonyi, Pethő, Bérei es a 
Belvárosi színház .kitűnő együttesének 
töbi eiős^égui rendkívüli sikerre vitték 
a. Gazdag lányt,--Szenes Béla elmés és 
megható vigjátékát. A Gazdag lány ura, 
kedden, csü tör lükön, péntedeen és szom
baton a Márkus Emma művészetét rep
rezentáló 40 éves asszony szerdán és vá
sárnál) kerül színre. Vasárnaip délután 
a Legénykérés mérsékelt helyárakk-aJ.

* Kettős forró premier volt az An-
dTas8v->,uti Színház aj bemutatója. Szón 
Lrnő Jáváit meséje irodalmi eeeményd 
mutat és szerepeiben Németh Julisdca, 
Bársony István és Sárosd Mihály rend
kívülit produkáltak. Karinthy drlayes 
A. 3 cimü vigjátékáiKik eleven
rrissesé-ge. Kökény Ilona, Abony.i és 
Kaboo nagyszerű alakításai meghódítót?- 
fák a publikumot, amely viharos tet
széssel és számtalan kihivássa-l ünne
pelte a seereplőJoet a többi darabban is. 
Csöndes Géza és Pallos Tivadar mese
játékában. az (bűikében. Török Rezső 
kitűnő > parnsztkamédiájában. mulatsá
gos Béke ff.v tréfákban és az ezúttal is 
pomipásan sikerült maganszámokban.

* A Kamarában páratlan sikert éri 
el Pola Negri Az elvarázsolt fellegvár fő
szerepében. Ma négy előJdéslwn kéről 
berniita-fásna a fantasztrluM fűim, mejy 
Ltibltschngk, a Snmnrun és Boleyn Aima 
megaPkotójának logujahb, meglepő zse- 
niaühíissa) rendezett attrakciója. f4, há- 
ronnnegyedn 6, fél 8, 9.)

* Mikor a szőlő érik, fiJnisdkeos 
JwnaisBanceban december 17-től.

Két amerikai filmcsillag játssza a
Renaissianre Mozgó ujdonságán&k. a 
Fanious Players világhírű amerikai film
gyár Terkety fiai cimü cow.bóv regényé
nek a tós-on-epcil. A férfi főszereplő a 
hnes és érdekes WiHiam .S. Hart, wkinek 
már nálunk is külön lelkes tábora van n 
körömég körében, a női főszereplő pedig 
a stóp’u-g'ben és tehetségben egyaránt (kf- 
váló Éva Novak- .Ennek a kiét slarnok 
iMiitnulalriunéloó lovasbravurjal a lrgiol- 
iosefbd) csndiAlatot és ehagruWaiást keltik. 
Nbrtrv .sikere van a Fatty- 1k>1iórainak is. 
(Előadások háromnegyed 5 és fél 7.)

Mikor a stólő érik. íilmszheoa a
líen.-Mss-anceban decemlier 17-töJ.

* Shaklelon délsarki utazása — fi|. 
mon — m Urániában, Hallat tanul «r-- 
dekes.'.soha nem ’látott dolgok ezek, a 
rnelvckről nnm -m áhnodttink. hogv va
laha láthotluk. A film icMiortii bánuiló 
szzmeinsk elé nzt a iitofataM.. mc^köze- 
lifbctellen világot, ahova csak a tudo
mány- hősei merészkednek. A jég é, 5,5 
iürod!ilmúb.in lejátszódó dráma: az irtó
zatos hideggel és éhviíggd küzkódő Shak- 
tetőn és.társ;« hősi . dráanáju elevenedik 
nxg előtttiuk ebben « filmben. Az f/rrf. 
nfa közönsége hálásait fogat]ja ezt a. pá
rabban ’ látváhyl. • amélvnck IcgnuvrátóFh 
Jettego iw.-^ hogy-jnth^ég^A ntniy ínüwrt

; (A ______ _______
Freie Pressének jeleni i! 
dón i Fxc h a n t-' á v i;■ 
Kelet ügyében kikülb. 
távozta, hogy Kinn 
fokozatosan 
részleteinek .... 
küldtek ki. nijwiyjiek 
szenátor. A bizottság 
szelte a kínai kikötök 
iezjét is.
* TWTw-rtLfPirrurtxuTu^

KÖZGAZDASAS

Az értéktőzsdei magánforgalom lek 
jesen élettelen voll. Részvényekben 
szombaton, még szórványosan kötőitek, 
da vasárnap tartott irányzatban inkább 
csak nemlegesen; jirfolyamök voltak: 
Rima 3480—500. Góbiiig 3000, Liplák 
550 és Orszáiglos fa 1410—20. Dollár 
852—60, máidka 315—20. cselt koionn 
930—40, osztnáili 14—14-50 és bécsi 
kifizetés 13 körül jegyezhető.

Árutőzsde
A gpíbowatőzsdei mag.iin forgalom. 

Ixin lanyha irányzat, mellett a búza ára 
10—20 koronával esett, amennyiben 
tisziavidiéki Ibuzáért prompt szállításra 
2570—2590 koronát kértek államát** 
ról. A elírná ntn ti és pest megyei búza 
2560 K. Rozs teljesen el van hanyagol' 
va. Névleges ára 1700 K. A terményeik* 
kék közül rabért 1650—1660 K4 kér
nek ab Budapest, idei morzsolt tenge
riért 2070—80 K. A csőres tengeri ára 
1650 K. Árpafélékben nem volt üzlet.

a

A Földhitelbank tőkeemelése. A Föld* 
•liibelib'aii’k Résm én v társaság novemberire 
28-ára rendkívüli közgyűlést hívott egybe 
alaptőkéjének' 14 millió koronával való 
fölemelése ügyében. Ez alkalommal 70.00ft 
darab 200 koronás névértékű részvényt 
bocsátanak ki. értesülésünk szerint min
den. 6 régi részvényre 1 uj részvényt fog4 
nak adni 1500 koronás árfolyamon. Al 
tökeem<*l<¥«t az intézet, vatamint aíTiliűlt 
vállalatai nők nagy fejlődése teszi szukáé* 
ffesíé. A Földhileiilrank alaptőkéje 31# 
millió koronára emelkedik.

A Oeáky-Prakfalvi tőkeomelóM. Á 
Csáky-PrakfaL'ri Vasgyár ÍR,t. áfiaizsató- 
fiága — értesülésünk szerint — jiorein- 
bér 20-én ülést tart a társaság alapi'~ 
kéj éneik fölemelése ügyében. A tőJooemc- 
lést a vállalat nagy és erőteljes fejlő4 
dósé teszi szükségessé. Az nj részvénye4 
két igen kedvező árfolyamon fogják kin 
bocsátani. I

Uj részvényok a tőzsdén. A tözsdebw 
nács novemlier 26-án FtaifiBíff Sándor ab 
elnök' elnöklétével ülést tartott s elrciw 
dőlte a Cserzöan.vasgyár Részvénytársa* 
aág Fiume és a .Magyar—Amerikai Fa
ipar Rész, vén ytórsaoÁg réwványeinek 
tőzsdei lajstromozását és jegyzését. Ki
mondotta továbbá, hogy december havá
nak 3.. J0„ 17.. 24. és 31. napjain al 
éréktő’-',vJe szünetéi.

A Pesti Tőzsde aj számúban Hri 
Horváth lápét vezérigazgató a jobálog- 
iirfet váLágáróI, Sándor Pál. Gnál (lasztuut 
r gabonaáraik drágnifásáról Írtak cikkekt*- 
Tóth János « földreformtól. l’llnmnrt 
Adolf báró a pénzsnlké-ről rrvikrtkoák, ■
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