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BefeiezfidStt
Ityugatmagyarsmás 
katonai megállása

Becs, december 4.
Hivatalosan jelentik: Nyugat magyar - 

ország katonai megszállása 'befejező- 
óött. (MTI.)

A Pasics-kormány 
lemondása

Nagyatádiék
ellenzékbe készulxek

Izgalmas hangulat a hisgazáífh h&zbít
Hz ellenzék-zsvUaifa NagyataMéíurt — .-■??/ £-’ás>o& és a

NaűBtaiaáii-csoptMPt egyih vezéréneh siysíaiei&üaia

— A Hétfői Napló tudósítójától —
Belgrád, december 4.

(Avala.) Palsios Miklós mintetcrcl- 
nők tegnap benyújtotta az egész kábá
dét lemondását. A király el fogadta a 
lemondást és a nemzetgyűlés elnöké? 
nek meghallgatása után újra I’asicsol 
bízta meg a minisztérium m ega lakit á? 
sával. A válság okai a radikális és a 
demokrata párt közötti nézetei törésiben 
rejlenek. Pasics kijelölt miniszterei? 
nők ma egész nap tanácskozásokat 
folytatott. (MTI.)

Schobsr kanczellár 
a bécsi zavargásokról

Bécs, december 4.
Schclber szövetségi kancellár a Neue 

Freie 'Presse egyik mounkatársával be
szélgetést folytaién a csütörtöki bécsi 
eseményekről. A kancellár közvetlen 
tetteseknek csakis azokat a kél légibe? 
esett és bűnös elemekei teikin'li, aim<- 
lyek minden nagyvárosiban megtalál? 
hatók. A készéig Tts továibhi során a 
kancellár isinél a külföldi hilelsegitsé- 
get sürgette és igy fejezte be nyilaiké? 
zatát: Csuk valamennyiünk egyesült
ereje védheti meg sokat szenvedett né
pünket további súlyos unegrázikódlatá- 
soklól és csak ez biztosil'hatja Ausz? 
triát és Bérűét, hogy úgy mint eddig, 
ezentúl is Küzépeurópa nyugalmiániak 
és rendjének tényezője marad. (MTI.)

Az. utódállamok f&atos 
közlekedésügyi tárgyalásai

Belgrúd, december 4.
Néhány nap múlva kezdik meg az 

utódállamok vtr-'.hügyi bízott-hé? 
esi tanács'kc«:i,s:;i.'kai. E tanáciíkczaisoai 
uncg fpgjiiak jelenni M:áy::rorsz;ig, Ju» 
gosztl^via, C jihcrszág és Románia de- 
legátusai A konferencia arról fog ta» 
nácsíkozni, hegy az utódállamok kő? 
z !ti a békebeli közleke
dés Kilójára helyezzék vissza. '

N«>wetlK?ri reB.dői’liatosa- 
góií . Vesztésével mrgotóják 

a leszerelés kérdését
Páris, december 4.

A To ALolish War angol liga delegátu
sai Bourgeois-val folytatott tárgyalások 
során rámutattak annak szükségeié, hogy 
nemzetközi rcndőrlíaló-ságct kell létesjhn'i, 
amely biztosítaná a népszövetség lialáro- 
nataimak keresztülvitelét. BouTgeois arra 
emlékeztetett, hogy F randa ország mindig 
csért szállott síkra. Egyúttal m.t hangoz
tatta, hogyha a jog megóvására héíed- 
tondő nemzetközi szervezetet felruháznák 
a kellő ha talonin tál, iákkor egyúttal meg 
volna a leszerelés kérdésénél: megoldása 
k (M. T. H

Az íjj Beihlenskabinet, amely szem
balon a délutáni órákban megalakult, 
vasárnap még nemi telte le esküjét és 
valószínűleg a hétfői nap folyamán 
fog erre sor kerülni. Általában a pofi? 
ii'ka szempontjából csöndes volt a va- 
sűrnap és valószínű lég csak hél főn 
■kezd izgalmasabbá lenni a helyzet, ami
kor a poiitikiusok a szigetvári beszéd? 
bői mcigitud'ják, mire szánta el magát 
Nagyatádi Szabó István, ha ugyan el? 
szánta miagát valamire akikor, aimilkor 
a Belhlcn?korm.ánynyal szemben való 
ellenzőkbevonulásia esetleg azt a lát
szatát kelthetné, hogy cselekedeteinek 
irány itója a sértett hiusúlg. Ezárl 
szömíben azonban számolnia kell azzal 
is, hogy ha nem megy ellenzékbe, 
akkor az ellenzék rendkívüli erővel 
meginduló harcaiban öt sem fogja 
megkímélni és esetleg igen súlyos se? 
beket tud majd rajta ejteni. Kétségte
len, hogy ez a rendkívül óvatos éis op- 
portiumus politikus még sodra ilyen ne
héz helyzetben nem volt, mint ebben a 
pillanatban.

Nem kevésbbé súlyos azonban ma? 
górnak az uj Bethlen?!;ormánynak a 
helyzete is, amely nem tudhatja ma 
még, hogy — ha csuk három hónapra 
konleim.plalják is az élctéf — milyen 
erőkkel találja szemben magát. Ha 
meg akarja alapítani a miniszterelnök 
a többségi pártot, abból igen könnyen 
kfeéhibségi párt lehet. Ez a kisebbségi 
párt viszont koalícióra léphet a kis
gazdák és a kereszténypárt megmaradó 
részével, de ki tudná megmondani, 
hogy ebben a tekintetben milyen lesz a 
helyzet, amikor ezeken az oldalakon 
igen tüzes ellenzéki hangulat észlelhető. 
Mindene'kfölött perig olt van az ellen? 
zék megnövekedőit ereje és az a rv’tl- 

ivi'li energiái adó hite,, hogv a nép- 
milliók mögötte állanak. De ///'■ 
szúrókon kívül nem számíthat 
Bethlen a keresztény pártra sem bizlo? 
san, ami kitetszik abból is, hogy hűlő? 
nősen Andrássy sajtója ma igen giu? 
nyos modorban üdvözli az uj kor
mányt.

Heteket adnak tehát a kormánynak, 
amely hónapokra szóló életet kér a 
maga számára, de lehel hogy az erő? 
teljes ellenzéki roham, amelyre nagy
ban készülnek, napok alatt ;> múltnak 
adja át gróf Bethlen István uj kormá
nyát.

Nagyatádi „nem nyeli le 
az elvi sérelmeket"

A Hétfői Napló munkatársának al
kalma volt ma a Nagyatádi-csoport 
egyik előkelő vezetőjével beszélni, aki 
a következőket mondotta:

— Bizonyos, hogy ezt a társasa
got neon szívesen lukadjuk. Hiszen

leri róluk a karlista és antidemokra
tikus színezel. A mi körünkben úgy 
fog jóik föl ezt a ikormányösszeál'b 
lást. hogy annak célja-ott folytatni, 
ahol elhagyták. Pedig mi nem azért 
küzdöttünk, hogy ismét megtörtén
hessék, ami már kétszer megtörtént. 
Azt elmondhatnám, hogy ez a kabi
net szinte teljesen tiszta a szál ad- 
királyválaszlóktól, cl lenben egységes 
abban, hogy feltalálható benne mint 
den karlista árnyalat.
Megkérdeztük nagyatádi Szabó ál

láspontját és ut díunk arra, hogy a 
volt földmivelósi miniszternek rendkí
vül kényes a helyzete, nehogy ki nem 
elégített személyi hiúsággal lehessen 
in eg vádol ni?

— Kétségtelen, hogy nagyatádi 
Szabó István helyzete rendkívül ké
nyes,— volt a válasz. Aki azonban 
őt ismeri, nagyon jól tudja, hogy

Nagyatádi
Bárhogy leplezik azonban a rlolgo? 

kai, tény az. hogy az elvi kérdések 
mellett személyi sérelmek is dominál
nak. Az arisztokraták a munkapárt 
előretörését látják elkeseredetten, a 
kisgazdák félnek lenn ősze lesen egy re- 
akc.ionárius választói jogtól. Emellett 
azonban súlyos sérelemnek tartják, 
hogy a párt nem kapta meg a szüksé
ges személyi garanciákat, elsősorban, 
hogy a belügyi tárca a disszidensek? 
nek jutott. A másik nagy sérelem 
nagyatádi Szabónak a kabinetből való 
kimaradása. A Mayer János ellen való 
a.n i n ■ oz itás rendi; i vü 1 i. Fel hón y lorga't - 
jáik neki azt a vidéken mondott beszé
dét, amelyet r.óháiny hét elölt a ki
rályi, érd isiién mondott s amely a légi? 
timisták között nagy örömet k< liett, a 
kisgazdapiírtb.'.n viszont kínos i'dtüné.d 
okozott. Emlékeztetnek arra a Ih^-z'.IÚ? 
re is, melyei a zöld inlernacionále gyű
lésén a nyáron Regen sburg bán mon
dott és amelyben éppenséggel nem mu? 
tatkozott olyan liberálisnak, mint ami
lyennek a Nagyatádi-csoport vallja. 
Azl mondják, Mayer János eltántoro- 
doll régi barátidtól és Bethlen győzel
mének tekintik, hogy nagyatádi Szabó 
Istvántól mindörökre sikerüli Mayer 
Jánost elszakítani,

Jl?. ellenzék
harci készülődése

Az ellenzék nagyban készülődik és 
nyíltan hirdeti, hogy elérkezett győzel
mének küszöbéhez- Olyannak tartják 
a helyzetei, hogy egyetlen heves és ki
tartó ostrommal meg lehet buktatni az 
uj Hcthlcn-kormányt, amely ellen olyan 
adatokat lu-lnak felvonultatni, hogy a 
kormány talán napokig tudja csak ma? 
gát tartani. Az ellenzéknek az uj Bcth- 
lcnskormányról táplált véleményéi

natfiy/uícú/i a személyi sérelmeket les 
nyeli, de az elviekkel nem fogja ezt 
megtenni. Mert ne felejtsük el, hogy 
itt nemcsak az említett dolgokról 
van szó. de a jogrendről, a sajtósza
badságról, a földbirtokreformról cs 
a demokrácia minden más tartozéká
ról. Mindezeket nem várhatjuk attól 
a kormánytól, amely most megala
kult.
Nem gondolja excellenciád, — kér? 

dezzük, — hogy a munkapárt életre- 
keliésóröl van szó?

— 'l’enn eszel esen. Mindig erre 
megy ki a dolog. Az egységes párt 
megalakításának is ez volt a célja. A 
régi rendszei ndk szűrösíül-l’.őrösiül 
való visszaállítása a legifelsőbb hely
től — » legutolsó láncszemig: ez a 
célja minden mesterkedésnek, amit 
azonlian mi minden erőnkkel meg 
fogunk akadályozni.

és Mayer
élénken jellemzi Kassai] Károly alább! 
nyilatkozata, amelyet a Hétfői Napló 
munkatársa előtt lett:

— Minden szimptóma arra vall, 
hogy a háttérben nagy küzdelem fo 
»yik, mert az uj kormány a demo
kráciával szemben a r^gi rendszer 
visszaállítása érdekében kivan dol
gozni. Bethlen a sóik méreg közt, 
amely a nemzet testét már szinte el? 
áraszt ja, azt egy tijalbb méreggel, arái? 
lasztói jog kérdésének mérgével akar
ja megfertőzni. A választói jog tit
kosságából és — ami a falusi kerüle? 
tok szempontjából igen fontos — a 
községenkint való szavazásból nem 
engedhetünk. Ha ezt a két biztosíté
kot elveszítjük, akkor {elszakítjuk a 
konupció, a visszaélések végnéll.ii'i 
fonását. Tudjuk azt is, hogy a reg', 
tendszer visszacsempészése érdeké
ben semmitől sem fognak vissza^ 
riadni. Ezért kezdődött máris meg a 
falunak és a városnak egymás ellen 
való kijátszása, de én óva intek min? 
dendrit, hogy ennek a játéknak be 
ne ugorjunk. Nekünk a falu dolgozé) 
tömegeivel együtt kell haladnunk. 
Azzal a kísérlettel, amelyet a feuda
lizmus szolgálatába állított bürokrá
cia és klerikalizinus képviselnék, 
szembe kell állítani a dolgozó törne 
geket.

— Újabban azt vetik a szememre, 
hogy legitimistákkal cimborálok, 
mert azt mondom, hogy amikor 
gyilkosok járnakikelnek közöttünk 
anélkül, hogy a hajukszála meggör- 
büljön, akkor nem lehet az. hogy 
Andrássyék viszont börtönben ülje
nek. .4 magyar társadalomban többé 
nem szabad különbségeket fclál'.iiani, 
csak cgp kérdés lehet döntő és ez 
az, hogy k'kct tudunk a demokrácia 
munkájába hasznosan bcállitani?
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Éppen ezért az! üzenem a kisgazda* 
pártnak, ne hagyja letépni magáról 
a tisztesség utolsó foszlányát is. Én 
ismerem az egyszerű, a csizmás kép
viselőket is, nagyon jól tudom, hogy 
ezek szivükben őszinték és becsüle
tesen liberálisok és demokratikus 
gondolkoílásuak. Ezekndk be kell 
látniok, hogy nem ott a helyük, 
ahol ma állanak.

kormányváltozás
A hivatalos lap vasárnapi száma 

iközli a kormányzódnak a kormányvál* 
tozú&sal kapcsolatos fölmentő és ki- I 
nevező kéziratait. A kéziratok formája 
alkalmazkodik a multiban követelt sok 
évtizedes gyakorlatihoz, legfeljebb 
abban van eltérés, hogy az uj kor* 
inány kinevezésével egyidöben közli az 
első Belhlen-kormány lemondásának 
elfogadásáról szóló kormányzói kézira
tot, amely lemondás a hivalaJos akta 
szerint is már november 10* lkán meg* 
történt. A távozó miniszterekhez 
Nagyatádi Szabó Istvánhoz és Ráday 
Gedeonhoz intézőit kormányzói kézira
tok igy szólnak:

Kedves Szabó! A minisztérium le
mondása és saját kérelme folytán önt 
magyar királyi földmivek'sűgyi nii* 
«i sztori állásától föl mén lem.

Nem mulaszthatom el, hogy ez al* 
kálómból önnek hasznos és odaadó 
szolgálatairól teljes elismeréssel és kö- 
s/ő. diri m '.emlékezzem és egyúttal 
'kifejezést adjak azon reményemnek, 
hogy kipróbált képességeit ezentúl is . 
kész lesz a haza szolgálatába állítani. ;

Kell Budapest "n, 1921. évi deoeim*
Ver hó 3*ílk napján.

Horthy s. k.i 
Gróf Bethlen István s. k.

in.

l he 4 ölnek Dlosonas. Amerika leghiiescbb 
kvarettl-. Sarkad! Aladár vendégfcll.: A f»nr 
Bús F«ket**Z«rkovltt uJ operettje. Kezdete fél 8-kor

lloilhy s. k.
Gróf Bethlen István s. k.

Oroszország
rdasági taípraállitásá val 

k. :n Németország eílHgktjtonni 
jóvátételt kötelezfi^ÍMSkkk

Nti&úW közöl
.i,\rKörösi terve- 

: 'kel kapcso- iis/|
,!?:Í’nt.' munkás’

havi ...
meg. v< 
és az á 
éllé tátin m: 
adagokhoz.

mertek rá eltűnt gyermekükre. Az egy 
hét alatt a gyilkosnak bőven vodt ideje 
a szökésre, valószínűleg el is tűnt már 
a fővárosiból. A rendőrség véleménye 
szerint a gyilkosságot Budaipest kör
nyékén követték el és a zsákba varolt 
hullát vonalon, vagy villamoson hoz» 
tűk a városba, a sötétség leple aSatt, 
azután kivittek a városligeti bokrok 
közé. A nyomozást most a vidékre is 
ki tor,'esz tik és a környékbeli vonatok 
és villamosok kalauzai közölt érdek* 
lödnek, hogy nem Iál!ak*e egy 
valainelyik utasnál zsákbaverrott 
magot.

.1 Journal des Débats ríffl 
ll'.' •iiaii és .'linnes kibontdl 
teléről a jóval leli követei 
latban. Eszerint Slini'.cs, i 
thenau is London mn folytatott tárgyald- I 
K során azt az eszmét vetették fel, hogy í 

az Egyesült- lllamok, l'ranctaor- 
N étnél országgal együtt alakit satuik 
ciumot Oroszország gazdasági 
dlifása érdekében. Evégböl a három 
tolom Németországnak rendelkező- 

a tökét, a nyrsanyagokat 
őket, ugyanakkor pedig 

■t monopóliumot biz- 
•szagnak kézműipari 

ellátására. zl z 
vdlbila'okat arra korláloz- 

'iogy csakis a német szántásokhoz 
icrs- és segédanyagokat állít* 
i'c.lil- és félniphri gyárakat 
un többé nem engedélyezné- 

üzemii ily fajta gyárakat 
ni újra megindítani, hogy 
dilim érintetlen maradjon, 
lemben, amelyet Német
ági számlásaiból szerezne, 
’i konzorciumot alakitő 
’' •’ Ion l Hasítanák

nu ■ .rak a jóvátételt fizetéseket. Közben 
peáí'i Néni'".' i zúgnak moratóriumot en- 
pedéhteznének, amely lehetővé tenné neki 
a: Oroszorszdagal kuncsolatoz tervek
nr me '. Hlá át. A Journal des Debats meg
jegyzi. hogy ez a terv Németországtól 
indult ki és hasonló tervek már régebben 
is felmerültek Rathenau környezetében 
(MTI.)
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77 munkásság 
a szabadságjogokért 
n szociáldemokrata szakszervezeted kongresszusa

— A Hétfői Napló tudósítójától —
szociáldemokrata szakszervezetek va-A

sárnap a régi képviselöházban kongresz- 
szust tartottak, amelyen a munkások és 
alkalmazottak gazdasági helyzetével, to
vábbá az egyesülési és gyülekezési joggal 
és a szlrájkszobadság kérdésével foglal
koztak. Rottcnsteln Mór elnöki megnyitó
beszédében rámutatott azokra az. okokra, 
amolyok szükségessé tették a kongresszus 
összehívását. A nemzetgyűlésen a munkás
ságnak nincsen szava, gyűléseket nem 
tarthat, ahol elmondhatná mindazt, ami a 
munkásságnak fáj. E kongresszus fel* 
adata, hogy rámutasson a bajokra, ame
lyek a szegény néposztály megélhetését 
oly nehézzé teszik, hogy rámutasson az 
útra, amelyen a kormányzatnak haladnia 
kell, ha jobb állapotokat akar teremteni. 

I Az elnöki megnyitó után Vanczák Já
nos előadó számolt be a munkásság és 
az alkalmazottak gazdasági helyzetéről. 
Az álami kormnáyzat feladata — mon
dotta - hogy helyes intézkedésekkel ele
jét vegye a munkanélküliségnek, a nyo
mornak. Ha ezt nem teszi meg, úgy saját 
busába vág. A munkásság helyzete igen 
súlyos. A munkabérek emelkedése meg
közelítőleg sincsen arányban a közszük
ségleti cikkek árának emelkedésével. A 
növekedő drágaság kísérője az általános 
nyomor.

Emelkedik a halálesetek száma, s a bű
nözés statisztikája is állandó emelkedést 
mutat. A kercseloélküllekről nem gondos- 
l od'íli senki sem. A szakszervezetek igyc- 

I I'ezrek csekély anyagi erejükhöz mérten 
j 1 egélyczini a munkanélkülieket, azonban 

•i(.7igási szabadságokban korlátozva van
nak és anyagi erejük sokkal csekélyebb, 
!<mho :v o feladatuknak kellőképen meg- 
ftlollicl'.-'.'nek. Két óv óla szavalnak, hogy 
í-iin'. -i'< n rnunAáskérdésl, azonban min
den csak üres ígéret maradt, konkrétu
mot sehol sem látunk. Felhívjuk a kor* 
inánv figyelmét, hogy tidá’jon módot és 
eszközöket, amelyek a mai súlyos helyze
ten segítenek, nehogy újabb zavarok és 
elháríthatatlan veszedelmek álljanak elő.

Ezután határozati javaslatot terjeszt 
elő, amely szerint a kongresszus követeli, 
hogy a kormány más államok intézkedé- 
scí’tz hasonlóan gondoskodjék a legfon
tosabb közszűkrégleti cikkek árainak csök
kentéséről. Gonijn kodjék arról, hogy a 
legfontosabb é’elmicii.kek: liszt, kenyér, 
bús, zsiradék, hiivrl-, stih. áruk ára meg- 
felölő módon csökkenjen. Tiltsák be az 
élelmiszerek kivitelét és engedjék meg a 
fontos közszükségleti cikkek vámmentes 
behozatalát. Az éblmici! o’.ct és más köz- 
sr.itk' .'"deli cikkeket drágító adókat töröl
jék el. Szállítsák le az áru- és személy- 
szálli'.'ási tarifát. Revideálják a malmok 
gabonabcszerzósét é.s a beszerzési időnek 
megfelelő árban Állapítsák meg a kiőrölt 
liszt árát. Minda»oi\at az nlóolmazotta- 

..... ..'...‘.sokat és tisztviselőket, akiknek 
keresel? tízezer koronát nem haladja J 
vegyék fel az cllédrtlnnok sorába | 

: állami gondoskodjék arról, hogy az i 
nők hozzájussanak a megfelelő j

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Éppen ma egv hete, mint a Hétfői 
Napló jelenlétté., a városligetii 
Washington-szobor melleti, a hokr.k 
közölt egy zsákba csomagolt gyermek* 
holttestet* talállak. A hullái dr. Ke; 
ny^rcs Bc’ázs törvényszéki orvos fel
boncolta és megállapította, hogy a kö» 
riitbeliU négyéves tiu gyilkosság áldo
zata lelt. A holttest már feloszlá n 1< 
indult, úgy hgy a gyilkosságnak, mír 
hetekkel ezelőtt kellett történnie. A fő* 
kapitányságon dr. Radocsay rendőr
kapitány egy egész detekt Ívcső porttal 
lázasan nyomoz a bűntény ügyiben, 
eredményt azonban mindezideig nem 
tudtak elérni, még a gyermek sz mély* 
azonosságát sem tudláik incgiáÜapiilani. 
A r. utó J b i he té k Ive n el Hl n t g y 1 k ! 
szüleinek a de ki, ti 
holttest fényképét,

Révai, december 4.
(Havas.) Archangelsk vidékén antb 

bolsevista mozgalom támadt. K<xm.rn.ua 
nisfáka! megöltek, szovjet-tanácsokat 

hvek fvhnut: tták :i ■ f Jo.vloltak. Tiirkes/tanban is aa/var- 
, <k sehol jeni b* gások ütöttek ki. (MTI.),

Mi nem beszélünk nagy hangon — fe
jezte be VanCzdk •— mi nem fenyegetünk. 
.4 kormánynak kötelességei vannak, ne
künk pedig jogunk arra, hogy ne éhez
zünk, ne /űzzünk. Ha a uiai szomorú ál
lapotoknak súlyos következményei lesz* 
nek, mi a felelősséget elhárítjuk magunk
ról.

Több felszólalás után Vanczák János 
élt a zúrs-’ó jogával. Minket szocialistákat 
— mondotta — nem félreértenek, hanem 

félremagyaráznak. Mi mindig 
voltunk, magyaroik maradunk, 
nem lelhet meg1 ez az ország.

tudatosa:’. 
magyaroik 
nélkülünk

(Hosszantartó zajos
akarjuk, hogy ebből az ország-taps.) Azt . .

ból mégegyszer Magyarország legyen. Ve
lünk szocialistákkal van az egész világ 
munkássága, rajtunk keresztül épülhet 
csak újjá Magyarország.

Nem az a fontos, hogy ki keresztény, ki 
nem, az a fontos, hogy ki a becsületes em
ber. Nekünk nem kellenek a szélsőségeik. 
Ha arra akarnak bennünket kényszeri'.eni, 
hogy a középutat elhagyjuk és halna tér
jünk, ükkor elhagyjuk helyünket.

KUajlta Lajos a. egyesülési, gyülekezési nak> kecses rajzolódnakZtr e *>4 r-ó í L- c l'mzltn tt rZ.1 f'i rizs 11 41 11 in ti . .......és sztrájkszal'iadságról tartolt előadást. 
Jönantík-mennck a kormányok — mon
dotta —. de nem találják meg a módját, 
hogy' az állapotokon segítsenek. Az egyc- 
■nlrsi, gyülekezési és sztrájkszaibad'ság 
történclünlkíWtk legsötétebb lapjai lesznek. 

■Törvény nincsen, amely az egyesülést meg- 
• tiltaná, de olyan törvény sincsen, amely 
) az egyesülési jogot koiiíR'k'áln'á. Tehát a 
I mindenkori kormányoktól függ, hogy mi- 
i Íven az egyesülési jog. A politikai üldözé- 
; sek, az internálások, a sajtószabadság 
i hiánya miatt az állapotok ma már a tart- 
: hatatlanságig fokozódtok. Munkásotthono
kat rekvirál-’f!1', el tiszti k-aszlnók céljaira, 
több csoport vezetősége Internálva van. 

i Egy s’iakszervezclel kilakoltatlak, hogy 
; l elvébe a Terézvárosi Keresztény Kaszinót 
ültessék azzal a meg ok olással, hogy val- 

I lásedkölcsi hivatást teljesít, a gyárosok 
; Vözölt fekete listák keringenek. A kor- 
i inány feladata és kötelessége, hogy eleget 
i tőgyen a saját Ígéretéinek, mellyel Ma- 
I gyacorsjóg dolgozó munkásságával szem
ben tartónk, A hatalmat nem azért ru
házták a kormányra, hogy ezzel egyolda
lid ng éljen, mert ezzel sem itt bent, sem 
külföldön az ellene való bizamatlamság 
nem fog megszűnni. Ezután beterjeszti 
lialáromtl javaslatát, melyben követeli a 
fekete listák benyújtását, a cenzúra és az 
egyesülilsi szabadságot korlátozó intézke
dések megszüntetését és felhívja a kor
mányt. hogy a szakszervezeti helyiségeik 
rekvirálá'át szüntesse be, az elTekvirált 
helyiségeket pedig adja vissza.

Paucr Károly a bányamnrtkfissAg tart
hatatlan helyzetét teszi szóvá.

Éppen 
ezért kéri n határozati java-slalnak kiegé
szítését azzal, hogy biztosítsák a bánya
műnk újságnak a szabad költözködést 
jogot.

A kongresszus a határozati javaslatokat 
Paycr Károly kiegészítő indítványával el
fogadta.

hete
cső*

AnOel^vtsta mozgalom 
Archanselskben

‘ í.’los.:

a
a
a
könnyebb szivünkébe, alkuk

pesti séták 
ooo 

3ég van
— Jég van, jég vám _ jünnna,; „ 
Budajiestirek nevezett emberi bolv 
csípős hideg csillogd örömöt orfJ 
kÖTinycbib szivii emberek szem ig. a 

, “ ------ ’ nem
könnyen fekszenek le a bajok, báiíai 
sötét sejtelmek és múlt megipróMnV 
táaoknaik szomorú jövendő fXh 
zászlaját lobogtató hengere elé.

— Jég van, jég van! — ezzel iér€(| 
akaratén kívül is paipa, meg niam!1 
niert a kicsike beddog izigatotts<w..,!j 
rándgálja a dunna szélét, eztt hílalj'i; 
a fiatal és néha idősecske férj elé is •, 
k-veses tányér mellé, ezzel köszönti'k 
egymást reggel gimnáznta ftuik & fej. 
sőhfl) leányok, ezt suttogja bankárja 
füléibe a kis színésznő.

— Jég van, jég van! — araiad vé. 
giig « városon a hír, örömmel, jáléko, 
S?n’ "cra usv’ ,mint Móanán, mikor 
sötét és nehéz napokat, keserves kiiz- 
ködöst, jégtáblákkal való halálos hir* 
kózást jelentett, mikor felszedték a 
Pest-Buda között ki feszi tett repülő lib 
da't, mert zajlott a Duna.

Korcsolyáik csöirömpölnek, orrom- 
| káik piroslanak, sz vet terek domborexh 

----------------c a sima 
tüikör*lapra, néha egyedül, de inkább 
párosával.

Drága, jó dolog ez a korcsolyázás 
' és biztosan a kedves szülők megkerülé
sére találta fel a pajkos Ámor. Mert 
ugyan hol lehet még másutt kezet so» 
káig a kéziben tartani, szorosan egv< 
máshoz simulná, udvariasan, de némi 
célzattal támogatná, kaa-t a drága női 
derék köré fonná gyanútlanul? Még a 
báltere miben som, mert a mama éles 
szeme hamar észreveszi, ha a kisasz- 
szony ® kelleténél több tourt táncol a 
fiatal úrral egymásután^ de itt: a de= 
rék fiatal lovag még köszönetét is kap, 
ha órákhosszat bajlódik, bíbelődik 
őnagyságával, vigyáz rá, oktatja, ta* 
nrtja.

És cstenden, ha autóbuszra ülsz: tele 
van a jégről jövőkkel. Itt ifc, ott is le* 
száll egy uríi, meg egy hölgy ás °lig 
szól a kalauz villamos csengője: már 
láthatod, hogy a kettő összefűzi a kar
ját. egymásfelé hajtja a fejét, nem is 
szólnak, de a lábúik összevágó mozgása 
mindent megmond. És a villamos meg* 
állónál ugyanez a kép. És a körutakon, 
az Andrúissy*uton, a kis utcáiéban: 
mindenhol. Kedves gonoszikodás szól 
az emberben: — Talán nem is voltak 
a jégen.

A tanulsága pedig mind ennek csak 
annyi, hogy hiúiba hivatalos évszaka « 
szereimnek a tavasz, a fiatalság könv- 
nyen tulteszi mágiát a nagyképü idő
beosztáson, nekik minden évszak jó, 
a szerelem tavasza náluk március 
huszonegyedikén kezdődik és — mái* 
cius húszadikán végződik.

Az ügyészségek kirendeltségei 
megkezdték működésűket 

az Arvizsgáló B zjttságnál 
Hivatalos helyről közlik a Magyar Táv

irati Irodával, hogy a budapesti .és pest* 
vidéki királyi ügyészségeknek az országos 
központi árvizsgáló bizottság mellett mű
ködő kirendeltségei december 5-án műkö
désüket megkezdik, még pedig az orszó 
gos központi árvizsgáló bizottság helyid' 
geiben (Buapest, IV, Veres Pálné-ntra 
24., II. cm., 5. ajtó).

Minthogy Budapest székesfőváros tért" 
létén, valamint a budapesti m. kir. állam- 
rondörség működési köréhez tartozott 
környékbeli helységekben elkövetett drá
gító visza éléseik re vonatkozó nyom0ZásJ 
ezek a kirendeltségek fogják irányíts™ 
és lefolytatod és az ezen területen mű' 
ködő összes hatóságok a náluk beadott 
árdrágítás! feljelentéseket ezekhez a ki' 
rendeltségekhez fogják áttenni, a nyomo
zás minél nagyobb gyorsítása érdekében 
felette kívánatos volna, hogy ezután 
össáes ilyen ügyekre vonatkozó fcJjeien- 
tóseket — akár szóban, akár írásban.—- 
közve’’ciiül ezeknél a kirendellségekné' 
adják be.

xm.rn.ua
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San Friano báró
Pár nappal ezelőtt láttam először és 

utoljára életemben: a rivalda előtt állt, 
szerényen és márványkemény arccal 
hajlongott, aztán eltűnt az összecsapódó 
függöny mögött. Akkor még nem tud
tam, hogy az örök és megfejthetetlen 
sötétség fogadta magába.

Tizenöt évig nőit színész, átélte a kos 
médiás-pálya minden viszontagságát, 
doII egünkét futó sikere, de igazán csak 
most vették észre, most, mikor éles 
profilja, merev aszkéta-arca, szablya- 
éles beszéde egy szobor tökéletességével 
erzékitette meg a figurát, akit Molnár 
Ferenc elképzelt. Tökéletes volt. Mind
nyájan, akik a nézőtéren megtapsoltuk, 
éreztük, hogy ezzel az alakkal, a kés 
gyetlenségig kemény, soha el nem lá
gyuló, szófián és félelmes férfival ta
lálkoztunk már életünkben. A szerel
mében gyilkosságra is képes, de az élet 
let nem értékelő, kegyetlen férfi-tigrist 
alig játszotta színész valaha egyszerűbb 
eszközökkel, mint ez a vidékről ideke
rült komédiás. Lélekzetfojtva, megfe
szült idegekkel figyelték minden szavát 
eslérőbestérc, s a hírnév, mely mind
eddig konokul elkerülte, utolsó szerepe 
nlán asszonyi hisztériájának minden 
szenvedélyével karolt bele és 
hűséget esküdött neki.

Könnyen megtehette, amit 
szegény színész közelebb állt 
mint közönsége, mint barátai hitték. 
Tegnap még a tapsok szimfóniáját él
vezte, tegnap még belckáprázott szenté 
p jövő szépségeibe, és ma már a szín
padi játék bravúrja helyett a Halál; 
merevítette meg középkori szerzetes-ars 
cát. A viruló életei a hömpölygő idő
nek egy meg sem mérhető pillanata 
választotta el a örök megsemmisüléstől. 
Ebéd után meggyujtotta a cigarettáját, 
vékony ajkai közül kibocsátotta a füs
töt, reményekben gazdag élete, fiatalt 
tógának duzzadó ambíciói mindörökre 
eloszlottak a füsttel együtt, mely a ma
magasságokban elmosódott.

Szomaházy István.

sirigtartó

ígért: a 
a sírhoz,

— Apponyi a magyarság kulturfö- 
léuyéről. A Pozsonyból Pécsre áthe
lyezett Erzsébet Tudományegyetem 
Barátainak Egyesülete ma délelőtt 11 
ómkor az Akadémia heti üléstermé
ben atekuló közgyűlést tartott A köz* 
gyűlés az egyesület elnökévé egyhangú 
klkesedóssel Apponyi Albert grófot vá
lasztotta meg, aki a pozsonyi egy ttom 
megalakítása körül hervadüialatlan 
érdemeket szerzett és aki felszólalásá
ban kijelentette, hogy még Csonka* 
Magyarországon is szükség von több 
egyetem feltartására, mert nemzeti 
hhvrtásunknak egyik legaragyohb éís
legerősebb tényezője a má kultnirfölé*, 
nyűnk Európa keleti részében, amely 
kuhurfö tényt fien4artanii elsőrendlV

percokig 
Apponyi 
hogy az 
Barátai*

Vázsonyi és Ugrón a mai rendszerről
— A Hétfői Naplő tudósítójától —

A Központi Demokrata-körben szom
baton este lársasvacsora vott Benedek 
János liszteietére.

A felköszöntöt Pusztay Károly párt* 
elnök mondotta, utána Benedek János 
emelkedett szólásra:

— Magyarország üdvéhez — mon
dotta — nem az általános demokráciá
nak, hanem a magyar demokráciának 
útja vezel. Kossuth Lajos demokráciá-1 
jának mi vagyunk az igazi hívei. Azok 
a kikngések, amelyek a pusztulás 
ulán az egyik szélsőségből a másikba 
vitték az országot, teljesen ellentétben 
allanak a aemokráció.’ ul. A demokrácia

a középuton halad és alkotmányos 
fegyverekkel magyar nemzeti szellem* 
ben kívánja megoldani azokat a kér
déseket, amelyeknek igazságos, helyes, 
becsületes megoldása nélkül Magyar-' 
országon nincs nyugalom, nincs rend t szélt Vázsonyi. Kifejtette, hogy az am- 
és termelő munka. 1 nesztiának általánosn ik kell lennie. A

A nagy tetszéssel fogadott lxsszéd közönséges gonosztévők bűnhődjenek 
után az egybegyűltek Vázsonyi Vilmost ( — mondotta — és azok ne kapjanak 
kívánták haliaaii.

— Régen — mondotta Vázsonyi — 
a polgárok azt hitták, hogy a politika üldöz, 
felesleges időtöltés vagy 
passziója. Ma nemcsak 'kötelesség a ... 
politikával foglalkozni, hanem ugyszól- ' uiártirkotszorul jelent a számára, 
ván fizikai kényszerűség is, mert a ma* 
gasalibrendü financiális spekulációk 
embere épp ugv, mint a gazdasági élet 
legalsóbb fokán levő exiszlencia a po
litikai viszonyok alakulásától függ. A 
politika ma nem tréfa dolog, hanem 
maga a jog, kenyér, szabadság, levegő, 
az élet és a megélhetés lehetősége. Az, i 
amiért mi küzdünk, már nem is elv, I 
eszme, hanem küzdelem a levegőért, 
hogy meg ne fulladjunk.

— A gazdasági életben szükséges «
szabadság és a jogbiztonság, az exisz- 
tenciák biztonsága, mert megszűnik 
minden embernek munkakedve és élet
kedve akikor, ha nem látja biztosított* 
nak munkája gyümölcsét. Azt látjuk, 
hogy itt hadjáratokat lehet lefolytatni 
egyes foglalkozási Agak ellen, revideál
ni a trafik jogot, italmérést és iparjo
gokat, szóval ingadozóvá tenni az 
exisztenciákat, nem tisztelve még a la- . 
kás szentségét sem. |

— Találkozom egyetemi tanárokkal 
és kérdezem tőlük, hogy miért tanítják 
az egyetemen a jogot és az eljárási 
szabályokat, miért nem tanítják inkább 
a halalom tudományát? Azelőtt, ha va* 
lolp védelmet vállalt, ha üldözöttet vé
dett és igaza volt, nyugodtan megállt 
és azt mondta: talapzatom a jog, rezo
nanciám az igazság, a közvélemény és 
ha üldözik az igazságot, bemenekülők 
tt közvéleménybe, a sajtóba, mert hi
szen az emberekben van szemérem és 
a nyilvánosság napfénye mellett nem 
merik az igazságot megtapodni- Rétté*

nctes fegyver volt a nyilvánosság, s ha 
megtörtént néha-néha, hogy felépült a 
valótlanságok kártyavára, az rögtön 
összedőlt, mihelyt egy ügy nyilvános
ságra került. Vájjon kiben van meg 
ma ez a bizodalom? Fegyver-e még a 
jog, az erkölcs, a szellemi erő és van e 
még nyilvánosság, ahová menekülni le
het?

— A gazdasága életben gyönyörű 
hangzatos jelszavak felhasználásával 
kiiváltágok uralkodnak. Konjunkturális 
nyereségek ellen dörögnek és azt hi
szik, hogy javítottak a helyzeten, ha 
más kezekre és szervezeteikre játszot
ták ál a meg nem érdemelt konjunktu* 
rális nyereséget. A gazdasági életben 
helyre kell állania a szabdaltságnak és 
egyenlőségnek.

Ezután az amnesztia-rendelétről be-

leóny- és flurvbéikra való anyagól az Ame
rikai Vöröskereszt bocsátotta rendelke
zésre. A rendkívül meleg ünnepségen 
Peiflow kapitány is megjelent

— A főügyész óráját akarta el
lopni. Szombaton este az 1-es jelzésű 
villamoson utazott üt. Sárospatakig Jó
zsef, a pest vidéki trövén vázáik fős 
ügyésze. A perronon nagy '■•'ongás 
volt, ide-oda töikdöstók az t okát. 
A főügyész egyszerre azt érezte, hogy 
valaki a zsetie körül kotorász. Az 
aranyórájához kapott és sikerült is egy 
kezet megfognia, amely éjijieai ki 
akarta bűzni zselédtől az órát. Sárosa 
palaky azonnal átadta rendőrnek a 
kéz tulajdonosát, akit Kricsha István
nak hívnak és régi, notórius zsebtől* 
vaj. Letartóztatták.

— Az ügyvédek értekezlete a voll 
közhivatalnok-ügy védek ellrn. Az 
utóbbi hónapokban mind sűrűbben 
hangzónak fel erős panaszok azok el
len az ügyvédek ellen, akik közhivatali 
állásukban nyugdijaztallák magukat 

I és ügyvédi irodát nyitottak.. Az elégü- 
| tétlenség a régi ügyvédek táborában 
I napróhnapra fokozódott, folyvást 
. újabb és újabb panaszok merültek fel 
I amiatt, hogy a frissen beözönlött uj 
fiskálisok régi hagyományos űgyvéd- 

iutbailobva, az ügyvédi

kutturfö hányt 
aemzetd fökudat. A közgyűlés 
tárté éljenzéssel ünnepelte 
ADxyrt gráfot és kimondotta, 
Erzsélx?! Tudouiányegyelem 
»ak Egyesületét megalak itj®.

— A Korvin Mátyás-Társaság köz- 
ÍJüléee. A Korvin Mátyás-Társaság 
vasárnap délelőtt 11 óráikor az Akadémia 
boti üléstermében évi rendes közgyűlési 
tartott, amelyen megjelent Castagncto 
herceg olasz királyi követ ks és amelyen 
Bcrzeviczy Albert elnök beszámolt a tár
saság mull évi működéséről. A társaság 
egyhangú lelkesedéssel alelnökévé válasz
totta Castagneto herceg nejét, akitől a 
társaság munkálkodásnak újabb fellen
dülését várja. A közgyűlés jegyzőkönyvi 
köszönetéi fejezte ki Berzcviczy Aliiért el
nök fáradhatatlan működéséért, amellyel 
a társaság kultvrmunkásságát az egész or- 
’rággal megismertette.

— UJJ Kálmán meghalt. A Magyar 
Színház művészgárdáját és a budapesti 
közönséget ma v---------
(Kálmán, a színház egyik - 
«na délután hirtelen meghalt. Az ebed- 
n(‘l még nem volt baja, 
telén a ....... l..._ ,
ai' '.'mlrtlöft orvosi 
zetl volna.

amnesztiát,
Okos politikus az, aki sohasem 
mert a politikusnak egyedüli tradíciókat 

egyeseknek bünhődése az, hogy nem sikerül a vál- etika sérelmével hajbósszák a kliense- 
lalkozúsa. Minden egyéb büntetés csuk i kel és meg nem engedett reklámesz- 

I közökkel dolgoznak. í\cgulóbh saámos 
ügyvéd kérvényt nyújtott be a kamnra 
vezetőségéhez, amelyben azt kívánták, 
hogy intézkedjék a kamara, még periig 
a legsürgősebben aziránt, hogy a volt 
köMltivatalnoksügyséd legalább két es»- 
tendeig ne legyen felvehető abba a V*»- 

1 marálwi, amelynek területén mint ‘köz- 
I hivatalnok működött. Kérvény folytéul 
i dr. Papp József kamarai elnök az íigy- 

, I védi kar egyetemét oJcarta megbaíl* 
í gatni e kérdésben, s ex égből vasárnap 
I délelőttre értekezletre hívta össze a ka- 
’ inara tagjait. Az ügyvédek, úgy a ré

giek, mint az újak százával jelentek 
meg a kamara dísztermében. Dr. Papp 
József elnök megnyitó beszéde után 
számosán igen szenvedélyes hangon 
szólaltok fel a jogosulatlan beözönlői 
ellen és erélyes orvoslást kértek az el
len. hogy a birákiból és ügyészekből lelt 
ügyvédek reklámként használják régi 
címeiket. A/elnök ezután közölte, hogy 
a kamara választmánya fog a lovába 
biakban az üggyel érdemileg foglal
kozni.

— Halál a villamoson. A Hold-utca 
és Bfithory-ulca Ciroknál a villamoson va
sárnap délelőtt Tőrök Bódog kereskedő 
Mrleletn rosszul lett és őss.c.- clt. Azonnal 
értesítették n mentőket, akiik a kereskedői 
inár halva találták.

— öngyilkos ügyvéd. Ma délután 
két órakor az Erzsébet-könuti fürdőben 
dr. Nagy Imre áHitólagos ügyvéd ön- 

-...................... - j’-L.I.'...3 ma*
gát. Mire a rendűrorvos éts a mentők 
a helyszimóre érkeztek, Nagy Imre 
már meghalt. Az öngyilkos több leve- 
l.'t hagyott hátra rotkinnaiinak és hozzá, 
tartozóinak. Az öngyilkos nem azonos 
dr. Nagy Imre íigwAldel, aki a Rá- 
kóczi-ut 10. szám alatt la'kiik.

— Teljes Sonhoklos-fotditás a La. 
fontaine-Társasáaban. A Lnfontame- 

1 Társáig vasárnap délelőtt fél 12 órakor 
[ az Akadémia heti filévterniél en felotvasó- 
, üléist tartott, amelyen Csengery János dr. 
egyetemi tainár a most elkészüli első teljes 

1 ‘■bphokles-forflltásáliól olvasott fd győ- 
i nyÖTÜ részleteket, majd Országi) Púinak 
| szonettjeiből olvasott fel egynéhányat. 

Szigclváry Iván dr. ,,Petőfi mint müfor. 
ditó“ című tanulmányút adta elő. I.ebourg 
P. V., akinek a magyar költőkből egy tel
jes kötet műfordítása jelent meg francia 
nyelven, Vörösmarty „A vén cigány** 
cirníl költeményének gyönyörű francia 
fordításút olvasta fel.

— Temetés, Vasárnap dó’előtt 11 óm
kor temeítéik a rúkoskeres túrt izraelita 
tömétől en ö»v. Auerhach Józsefnél srtH. 
Kö>nig Júliát, A jótékonyságáról és szerc- 
tel.TeinéPóságóról közismert matrónát, 
Esztel/Anek sokasága és nagyszámú rokon
sága kísérte utolró útjára.

— Snort-mu’atság. Az M. T. E. vi
galmi gárdája szombat este táncestéllycl 
egybekötött nogv kai aré-előndáM rende
zett. A szereplők közűi megérdemelt si
kert arattak Lantos RA/üka, Gárdos Maxi, 
vobonlnl Ká'nián • A”'1 i. n' inek a „Ne- 

(>|ö c ■'* cíniö li '>r'>han Kőszegi 
Tibw uyujtult féjiyc* alakítási.

— Jöjjön a kiengeszlelödés, kell, 
hogy ismét egységben és szeretet ben 
egybeforrjunk és az elszakított részek 
magyarságába bizodaimat öntsünk, 
mert a mi célunk az, hogy mielőbb 
egyesülhessünk a tőlünk elszakított 
magyarokkal.

Ezután Ugrón Gábor szólalt fel. Rá* 
mutatott arra, hogy úgy a közgazda: 
sági életben, mint a politikában a terror 

! megnyilvánulásait látjuk. Politikai klik- 
szágban és lel)életlenné teszik a be
csületes politikai törekvések érvénye
sülését. Most is úgy alaki tanaik kabi* 
netet, hogy előáll egy ur és azt mondja: 
Más miniszterelnök nem leltet ebben; 
az országban, mint én és másképpen 
nem lehet kormányozni, csak úgy, ha 
olyan pártok, amelyek évtizedeken ke
resztül szervezkedtek és amelyeknek 
mai uralma évtizedes hosszas nunvká-• 
na'k eredménye, egytől egyig fel oszla
nak. uj pártba alakulnak, ha félrelökik' 
a maguk vezéreit és uj vezért válasz* 
lanak, de azt sem választhatják szaba
don, mert megint csak adva van a de
signéit miniszterelnök személyében. 
És ezt úgy nevezik, hogy magyar alkot: 
mányosság, parlamentarizmus, a nép: 
akarat megnyilvánulása. Ezt az orszá
got másképpen nem lehet kivezetni a 
mostani nehéz helyzetből, mint a nem
zeti demokrácia és a helyesen felfogott 
liberalizmus utján. Szent meggyőződé- gyi''kossági szándékl>ól főbelőtte 
sem, hogy csakis ennek a politikának 
követése révén érhetjük el a nemzet 
feltámadását

bu- 
elő*

l>estyén Géza temesvári és budai tár- ahogyan a válást kimondanák. A 
sulalánál működött s innen szerződ* dapesti törvényszéken a törvény 
tette Beöthy László a Magyar Színház- Írása szerint már mag is tartották e 
hoz. Két-három év óta játszott állan- válóperben az úgynevezett békéltetési 
dóan Budapesten, de voltaképp csalk tárgyalást. Természetesen az asszony 
mostanában érte el legelső igazi sikerét: a kibékülésről hallani sem akart, ezzel 

.... ■«___.n Vic crzAmthcvn VrÍArlitdAlilrotf Ti'«tv>nr» .1 .•.'.ló, t

sutáiénál működött s innen szerződi 
telte Beöthy László a Magyar Színház-

Természetesen az asszony

szemben Friedrichkeit Ferenc a válást 
ellenezte. Ezt a formaságot Imj kellett 
tartani és a bíróság a legközelebbi na
pokban megtartja a válópör érdemi 
tárgyalását Is.

— Castagneto herceg cáfolata. 
Fölkértek a következő sorok közlésére: 
Az A Nap december 4-íki számában 
„Castagmeto herceg olasz követ a so’>» 
róni népszavazásról*4 címmel közlés 
mény jelent meg. Castagneto herceg, 
Olaszország budapesti 
hogy beszélt A Nap 
de nem hatalmazta 
interjú közzétételére, 
hercegnek tulajdonított szavak egvéib* 

, ként nem adiják vissza véleményét. 
: (MTi.)
I — Négyszáz hadiárva fe'ruházása. Az 
I Or szágos Izraelita Patroné zs-Egvesftlet, 
amely fi-j<’likőrét badi.irvák föl-Út e-ó 

ügyben. nehogy íi ’> -múg •, is '■! <•
hamarabb hozza n??g az Ítéletei, mint délután 4U0 púrtfvgolljál iuház.ta f«L A

a Molnár Ferenc Marsall chnű kis 
drámájában. Mesterien játszotta az 
Öregedő grófot, aki szerelem féltésül 
acvon akarja íöni a fel. 'ívnek ud. 
varló pesti színfalét. Ma este már más 
kapta helyette a tapsol: Stella Gyula, 
aki az utolsó percben vállalta el korán 
elhunyt kollégája szerepét. Ujj Kál
mán mindössze harmincöt éves roll. 
Felesége Dinnyém Juliska, a budai 
Várszínház tagja.

— Friedrichkeit Ferenc válípűre. 
A hűvösvölgyi rablógyilkos, Frledridi. 
keit Ferenc ellen — mint ismeretes 
a felesége .átópftrt Indított. Az asz- 
szony a keresetében elmondja, hogy a

követe elismeri. 
rmmikatárSávnll. 
föl semmiféle 
A Castagni’to

San gyú« érte' U/L férje . Hinezelekmény clWivetv^n 
ik kiváló tagja,1 olyan magatartást^ t”nusJt<^z 

7 de ‘‘utón/ hir. ] .wn Tel" kell, hegy bonlMl. Kéri, lwgy 
^.ivéhez" kapoti. összeesett s tárgyalást mihamarább Hízzék

• sfctfWMg órke- 
Ujj Kálmán régebben a Se- •

miatt a házasságukat a bíróság sürgő-

AZ '■■r.
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Életunt ncvolőnő. Till Márta ne- 
», Mester-liba 4. s/ámu lakásán 
■lőtte magát. Életveszélyes állapot- 

TelWmck

velőnő, 
mdibelőtle magát, 
lem \ittak a Bőkus-kőrbázba. 
okát ucin tudják.

— öngvitL-na Izic^klAt 
börtönében, \ a (ló||,l>n
ták <i rendőrségre és őrizetbe 
Omnfügygycl ka; <-.-x,latl an Nagy Lajos 32 
éves kér—.ledől. N’ngy Lajos vasárnap 
este cella.-.an arzénnel ineginérgeztt: ma 
giU. A m ul k<-| hívták, akik gvmr.or.no- 
sást alkalmazlak, ettől Nagy Lajos job- 
l>an lett, úgy hogy továbbra is a főkapu 
tánysógon maradhatott. Minthogy előállí
tásakor íil.'iiH,‘.an ii ■ gmotoz.lúk, nem tud
ják, h< ; yan maradt nála az arzén,

— H ttar.á.ok köszöneté a kultusz- 
mlnltttornok Fő ■ . ídéicj íút-

• hit 1 részvéh ével folyt 
le vasárnap dé <litt 11 órakor a Közép
ponti Szei lincn ium aulájá-i an n Hitokta
tók és 11:1 la nárok Orsz. Egyesületének 
idd közgyűlése, amelyen Hanauer A. Ist
ván vari megy és.püspök elnökölt, aki tneg- 
oyitójáhan :.z iskolai hilok-takásnak apos
toli munk/ijal és kötelességét hangsúlyoz
ta. A köz/gyiilés e li 'l ii ózta, hogy küldött
bég utján mond köszönetét dr. Vass Jó
zsef kuli:; zminis'lernok a hittanárok 
ügyének iimeg felkarolásáért. Végül dr. 
Zubriczky Aladár egyetemi tanár a hilvés 
delem feladatáról, ;</ ifjúság kezeléséről 
tartott eszmékben gazdag előadást.

■— Nméy tűzvész Szófiúban. Szófiá
ból jel *ni a 1 ol ár ügynökség: Hatal
mas tűzvész clpus/lilolla a ikatcfna-i ars 
zenál egy részét, a többi között a lón- 
goik martaléka lelt az az ahol
a légért ékesebb gé|.'\-l íj, vala
mint a töl leír, raktár. (MTI.)

— Befejezték a bolgár-jugoszláv 
Jmtúr megállapításé!. Belgrádból je
lentik. a j i'o • és kokifur has
t á rnu* gá 11 a pi i ó J ? i z o 11 s á g he fejezte in un - 
k/íját. A bizottság elnöke, Ordiani 
francin ezredes visszautazott Párisibn. ' 
»M:'nkáefiyermekek felruházása. 
Ix’lekeri: szép ünnepély folyt le vasár
nap délután az óbudai Demokrata Társas- I 
kőiben, ahol a Magyarországi munkás 1 
gyermekbarát egyesület 200 gyári munkás i 
gyermekét látta el téli ruhával. A gyér- ? 
mokekhez Kaszás József dr. óbudai orvos I 
intézett meleghangú beszédet. Ezután Ősz- 1 
kár bácsi tréfás meséket mondott a kicsi- ’ 
nyékinek. A kis gyermekek boldog meg- 1 
elégedett ’/rel távozlak uj ruhájukkal a i 
karjukon az. ünnepélyről. (

* A Vígszínház e heti műsorának ese
ménye a vi bemutatója. A

dominálja. Egy est. 
ellő a Liliomnak. 
Falu rosszát adják, 

balon délután az Agya- 
keriil színre, vasárnap dél- 
II a za térés.

színházban ma, hétfőn a Hal
adják, az ismert fényes sze-

ízlnház" egész héten színre ke- 
a Magyar Színházban szóm

ról, amikor is a Fakir eiőadá- 
(’sütörtök délután a Kis 

pedig Rákosi 
Esászár anyját 
mérsékelt hely-

uűí n |
♦ A Vi! 

uatérést 
repos/t.í-

* A
riíl e héten i: 
bn-t kivét 
sót kMl 
Jordol, 
Szidi 
adják 
árakkal.

* Shacklcton-filmio az
7 és 9 órakor.

’ • A Baba-Hu hat előadása. Hereze® 
Ferenc kél uj egy felvonó sósa, amelyben 
az átlagos színházi termelés vonalán felül
emelkedve, t v szellem a kor szavát
szólaltatja n bélen hatszor szerepel
a Renai- műsorán Aucrn-
heinicr 1: kör cimü egyfel

asárnap, hétfőn, 
nap és jövő hét- 

s szombaton két 
•nyörü darabjának, a 

c : törtökön pedig a Faun 
két darab legutóbbi clö- 

nézte végig.
• A próféta felújítása Vágó Boriaka. 

Ocskay, Somló, Ver-
Bársony, Bálint és az Opc

ió, Ptasinszky Pepi 
i é nem hallott dal- 

ást ígér. A híres 
okén van műsoron. 

S/oanb.Hon délután mutatják l>e Zsoldos 
Andor. Budai Dénes és Fridi Frigyes Má
tyás király című ' míves tréfás ifjúsági da
rabját. mc'ynek l.h-e; epeit Sár hadi Ala
dárral élén Palló Imre. Hegedűs Fc-1 
reme <’•' Pillér ln-n, Füredi Ella. Tímár 
Iln. th"! :;mán. Palotai, Sik, Gábor 
Ernő és Buniuy adják, llétíőu a Denevér

Urániában 5,

megy az Operaház kitűnő vend-igeivel, 
.szerdán Tosca kerül színre Körntjelvel, 
Malter Rózsival és Bálinttal. Szomibetou 
a népszerű Ko'dusdiákot, vasárnap dél
után a Relclistadti herceget, este a Ho/f- 
inaiin meséit ismétlik Aguila Adler Adeii- 
návnl. Vasát nap délelőtt a Budapesti 

>• Szimfonikus Zenekar rendezi harmadik
> hangversenyét Ábrányi Emil vezetésével.
> \ 'r'' zdag műsoron Liszt Ferenc Tassá 

(•Imii szimfonikus költeménye, Chopin 
f-inol] hang versen ve, milyet K. Bemeit

. Nóra berlini zongoraművésznő ad elő és 
t Mendelssohn borongó a-moll szimfóniája 
. szerepel., .

Shacklöion-filtujo az Urániában 5,
7 és 9 ómkor.

* A Hollandi menyecske 50-ik elő
adása. Pénteken másodszor jubilál Kál-

i mán Imre világhírű operettje, a Hollandi 
menyecske a Király-szinházjba.ii. A kitűnő 
darui), amelynek minden egyes előadását 
előre eladott táblás ház közönsége tap
solta végig, akkor kerül színre 50-edszer. 
A szereplők ugyanazok lesznek, akik a 
darab sikerét megszerezték és minden 
eddigi előadásán részivetlck. Péchy Erzsi, ' 
Somogyi Nusi, Nádor, Dénes, Laiabár, 
Boross é« Hajnal. A népszerű darabot 
ezentúl is minden este játsszák. Jövő va
sárnap délután ismét a János vitéz van 
műsoron 3 órakor, mérsékelt helyárak 
mel'leM.

* A .,Fi-Fi“ minden este. A BJaha 
Lujza-szinház szenzációs sikere, melyet a 
közönség és a sajtó egyhangúlag mint az

i idei szezon egyik kimagasló eseményét 
fogadott, teljesen betölti a Blaba' Lujza- 
színház műsorát. Minden este, valamint a I 

i jövő vasárnap délután is rendes helyárak- ■ 
bal megismétlik a darab előadását, ugyané 
csak ezt játsszák csütörtökön délután is 
rendes esti helyárakkal. A főszereplők 
mindannyiszor ugyanazok, akik a bemu
tatón oly általános nagy sikert araltaik. 
Kerénvi Gabi, Honly Hanna, Sarkadi, Ga- 
lella, Szirmai és Ujváry.

* Shackloton-filmie az Urániában 5,
7 és 9 órakor.

* Művészek a züllött gyermekekért. A 
rf”. rj permek bíróság f. hó 8 án, csü
törtökön d. e. 11 órai kezdettel a Vígadéi 
nagytermében a züllött gyermekek javára 
nagy müvészmalinél rendez, amelyen ha-» 
zán/k legnagyobb va.k művészei, Jankovich 
Lajos bari Ion én ékes, Groisinger István ok- ' 
leveles zenetanár, zongoraművész, Riedl 
Margit koloratur-énekesnő, Fausek Gizella 
hárfa,művésznő, továbbá Rózsahegyi KáL 
mán, Sarkadi Aladár, Boross Géza, Sán
dor József, Pártos Gusztáv és Fekete Jó
zsef közönségünk kedvencei lépnek fel.

* A Gazdag lány és a Negyvenéves 
asszony töltik be a Bel - érc-i Színház 
e heti műsorát. Szenes Béta vígjátékét, 
melynek előadásaira már a hét első nap
jain elfogynak a jegyek, hétfőn, kedden, 
csütörtökön, pénteken és szombaton, A 
negyvenéves aszonyt, Márkus Erna ra
gyogó alakításával szerdán cdják. A csü
törtöki ünnepnap délutánján a A buta 
ember, vasárnap délután a LegénykéTés 
van műsoron.

* Shackleton-filmje az Urániában 5,
7 és 9 órakor.

* Az Anctrássy-uti Színház e hetét tel
jesen betöltik az uj műsor kitűnő darabjai 
és magánszámai. Ugyancsak ezt a műsort 
játsszák vasárnap délután és csütörtök 
ünnepnap délutánján is 3Vs órakor, mér
sékelt bolyárak mellett.

* A Fővárosi Orfeum bemutatója. 
December elsejéin a Fővárosi Orfeumba 
igyekvő köziönséget a kapuban nagy meg
lepetés érte. Az igazgatóság kihirdette, 
Ihogv a jegyek árát teljes összegben vissza
fizeti, mert az elsejére hirdetett niil-or egy 
részének művészei - - a külföldi artisták

a bécsi hajó késése miatt nem étkezlek 
meg időjében. A közönsg csodálkozott az 
igazgatóság nobilis gesztusán — nem na
gyon gyakori náluélk mosti.intájt ’ az 
ilyesmi - de sokan voltak, akik a nekik 
felajánlott előnyt nem vették igénybe: vé
gignézték a műsort és egyértelműen azon 
a nézeten voltak, hogy külföldi artistáik 
nélkül is elsőrangú. A ,,Csopak ur mód
szere" cimü bohózat dominálta ezt a mű
sort, Antal Erzsivel, Hunyadival, Váradl- 
val. Nagy Jenővel, Vig Miklóssal, Fekete 
Etellel, Pcrényi Sárival, Kormos Icával és 
sziüntni nem alkart) kacagás, vlhivros taps 
jelezte, hogy a bohózat elsőrangúan meg
felelt feladatának: neveltetett és mirktla- 
tott. A szép hangú, temperamentumos 
Antal Erzsi azonkívül két szólószámmal is 
szerepelt a műsoron, a kedves, könnyed, 
jó humorú Fercnczy Károly 'háromnial. 
Hunyadi Emil kacagtató volt, mint min
dég, Perényi Sári bájos és közvetlen. 
December második ára azután befutott a 
késlekedő bécsi hajó és az Igazgatóság ki
egészíthette műsorát a pompás és ignzán 
„békebeli" külföldi arüstaaltrakeiókkal. 
Meg kell álapitani. hogy amit ez az este 
nyújtott: legm-zgasahh nívója volt a vn-

nyaival és halálugrásával, a 4 Arconj 
iigródeszd'a-braivurjaival, Clermont zenélő 
állataival, a CAristfan-nővérek traper- 
mutiaUváinyaiikkal, Riedjich keleti táncával 
a csodálkozás moraját váltották ki a. kö
zönségből.

* Mikor a szőlő érik december 17-től 
a Renaissanceban.

* A Kamarában a Montmartre cik- 
kázó lámpái, színes tnainszipcren-sei gyulaiak 
ki m Pári3 éjjel cimü Pathé-íilmri mek 
nyüzsgő sokaságában; a francia főváros 
gyönyört és pénzílhajhászó forgatagából 
emelkedik a szépséges Dolores Cassinclli 
a tiszta boldogság felé. Előadások 4, %0, 
fél 8 és 9 óraikor.

* Caglioítro grófja tegnap került be
mutatásra a Renaissance-mozgóban. A kö
zönség ünnepi hangulatban gyönyörködött 
Mária Terézia káprázatos termeiben, ahol 
a monumentális íi'in eredeti schönbrunni 
felvételei készültek és lelkes tapsokkal ho
norálta Reinhold Schiinzel mes/teri alakis 
tását gróf Cagliostro, a világ legnagyobb 
kalandorának szerepében, ki bájos „üd
vöskéjében" a ritka szépségű Anita Bér- , 
bőrben méltó partnerére talált. A szenzá
ciósán nagystílű 
férj cimü k étfel vonó sós 
moly mindvégig viharos 
telt. Előadásoik kezdete 
és fél 7.

* Shackfeton-fiJmje _
még néhány napig marad 
púiratlanui érdekes filmről eg 
szél. ‘ Szalonokban.

KÖ1M®£Síj

újdonságot Az 
vígjáték

el tű irt 
kíséri, 

derültséget kel- 
liAromnegycd 5,

Vasárnapi magánforgalom
Az értéktőzsdéi ■■iasúnforBa|W1 

a szombati élénkség után nagyon ite. 
esappant, azonban számos részrín- 
csak pénz volt és igy az irányzat szí, 
lárd maradt. Kerestek fa-, szén- « 
nagyipari, értékeket. Kötések: S>H 
5775—800, Rima 2900—950, SpMium 
2500—550, Klotild 3670—75, Danica 
2950—75, Slavonia 1725—75, Orszj. 
gos fa 1315—30, Állanivasul 3330—50. 
Valuták kissé gyengébbek voltai: Doj 
lár 752—61—54, márka 394—80-81, 
lei 592—99, szokol 825—35, dinár 10 
10.10 osztrák ezres 13—13.25 és bécsi 
kiűzetés 10.50—7.18.

M Urániában 
műsoron. A 

., ísz Pest be
szél. Szalonokban. kávéházakban, utcán. 
Es ilyen ennek a film-ndk a híre egész 
Európában. A bécsi Uránia három hői»a-p 

| óta minden nap ezt mutatja be. Berlin, 
I London, Páris közönsége valósággal ünne- 
I pelte a nagy sarkkutató emlékművét, 
amely megrázó nagy széni seggel hozza 

(elénk a Jégviliág hőseinek emberfeletti 
-küzdelmeit megörökítő felvételeket. Az 
Uránia 5, 7 és 9 órai előadásain még né
hány napig tartja műsorán a filmet.

* Mikor a szőlő érik december 17-től 
a Renaissanceban.

* Mozgókép Otthon. Az idény I-ecma- 
gy óbb szabású értékes és érdekes műsora: 
„A hiúság asszonya" 7 felvonásos ameri
kai regény és ,.Amor a kormányon" 5 
felvonásos vígjáték a közismert bájos 
Ősei Oswa'Mávtal a főszerepben. (5, 7, 9.)

* A Fővárosi Nagymozgó hétfőn is
mét amerikai fi lm produktum mai lepi meg 
a közönségei. Jetinny Corell, a női betörő -a 
címe a filmnek, amely a Vilagraph-film- 
gyáir műterméből került ki és amelynek 
különleges nevezetessége, hogv főszerepét 
Maurice Costello, a legkedveltebb, legneve
sebb amerikai színész játssza, akiért egy- 
■kor rajongott a moziközön-ség és aki nyolc 
év óla nem szerepelt filmen. Costello ebben 
a kitűnő szerepben, ezen a rendkívül izgal
mas, szenzációiban gazdag -filmen min
den bizonnyal visszahódítja a régi népsze
rűségét.

Labdarúgás 
a bajnokságért

A vasárnapi mérkőzések eredményei

Az őszi labdarugóidény befejezéséhez 
közeledik. A vasárnap döntésre került baj
noki mérkőzések után az első fordulóban 
elért eredmények szerint az MTK végleg 
megszerezte a vezető helyet, azonban a 
VAC-al történt veresége folytán csaJk egy 
ponttal áll régi riválisa, a FTC elölt. A 
harmadik helyen áll az UTE áll megdönt- 
n.v»^in...,;;i n í-n-x---- n 1X)nt|t.,.j öt

utolsó két 
állanak 6,

Árutőzsde
A gabonapiacon megszilárdult az 

irányzat és tiszavidéki batza ára 2250— 
2260 korona feladóállomásról 100 
kigiként. Érdeklődés hiányában telje, 
sen üzletfélén a rozs, amely 1400^ 
1420 K névlegesen, ah állomás. A tér. 
■m-ények között zabért 1559—1575 lvt 
kérnek, inig a morzsolt tengeri ára 
1870 Ksig esett visc-za. Takarmány, 
árpa 1780—1800 K. Sörárpa 1900 K 
mázsánként állomásról.

A Földhitelbank Rt. rendkívüli köz
gyűlést tartott, az alaptőkének 42,000.000 
koronáról 56,000.000 koronára való fel
emelését határozta cl.

Az Angol-Osztrák Bank főtanácsa Bá
lint Géza, Földiák Frigyes dr., Friedmann 
Ernő, Roseth Andor igazgató-helyettesek
nek az igazgatói, Giskán Nándor cégveze
tőnek az igazgatóhelyettesi címet adomá- 

[ nvozla, Kállai Leó főtiszt viselőt pedig 
cégvezetővé nevezte ki. Egyidejűleg Lauh 
Ferenc cégvezetőnek a vúltóházi igazgatói 
címet adományozta.

A Pesti Tőzsde uj számának vezércik
két Ileinrich Ferenc volt kereskedelmi mi
niszter irta a gazdasági konszolidáció le
hetőségeiről. Cikket irt Bűig Gyula tőzsde
tanácsos az érték papirforgalmi-adó fel
emeléséről. Ezenfelül is nagyon érdekes a 
lap tartalma. Szel kesztőség és kiadóhiva
tal: Budapest, VI., Jzabella-utca 43.

JS'-,: MIS MÖKEDin
irÓTT ÉS STKIKÍÍARüT felléptével 

!M FSIEMOJEM N?-ST
és ~.P.flTiÍRS.:K Kezdete ^8órakor.

SfiSFÖlffiRgSl ORFEUM i"S
Minden este fél 8 órakor

5 nagy varB&fi® sRág-er’

egyébéként a vasárnapi

2.

középen 9 
szerepel. Az 
és a. TTC

17 pont.

hetctlenűl, miig a 
csapat egyformán 
•helyen a Vasasok 
illetve 5 ponttal.

A luijnoki lista 
mérkőzés után « következő: 

1. MTK . .
FTC . .

3. UTE . . .
4. III. kér. TVE

8. VII. kor.
9. Törekvé

10. BTC .
11. Vasasok
12. TTC............................................. „
A vasárnapi mérkőzések eredményei: 
FTC—BTC 2:0 (1:0). ÜTE—Kispesti AC

2:0 (2:0). Hl. kér. TVE—MAFC ' "-----
'TTC—Törekvés 2:0 (1:0). Vívó 
sasok 0:0. MTK—Kecskeméti 
(1:0). Barátságos mérkőzés.

A másodosztályú bajnokság _____
nyei: MAFC—BEAC 2:1 (2:1). Zuglói AC 
—NSC 1:1 (2:1). BAK RTK 1:0 (1:0).
ETC—OTE 2:1 (0:1). SSFC—Erzsíbetfal- 
vai Törekvés 2:0 (1:0). Keresk. AOE— 
URAK 0:0. UTSE—Ékszerészek 1:0 (0:0). 
A másodosztályú bajnokság állása a kö
vetkéz: 1. RAK é* MAFC 10 ponttal. 2. 
Zuglói AC 17 ponttal, inig az utolsó lie-

LO (0:0).
AC—Va-
AC 3:0

eredmé-
FO6KW

Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkesztök:
Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS

n.nj.. .., ■ ■ nívójú sím ti vn- r.ugioi /u, 1/ ponttal. inig az nt
Hetének* Johmny Clark csodás mutat vá- 1 lyen a BSE csapata áll 2 ponttal,
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