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Zaneüa ellentámadásra 
készül

Rónia, március ?.
’A' lapok jelentik hogy, a fiumei ide

iglenes nacionalista kormány a városi 
haladéktalanul átadja az olasz köz
igazgatási hatóságnak.

A minisztertanács három óráig 
fartő tanácskozás után elhatározta, 
hogy Castellot, az olasz kormány fiu
mei megbízottját Fiumébe rendeli az
zal a megbízatással, hogy állítsa hely
re a rendet Vasárnap minden olasz 
'.árosban nacionalista tüntetés volt az 
(,1^7 Fiume érdekében. Az Összes la
pok követelik, hogy a fiumei kérdést 
•ég/eg, békésen oldják meg.

Az Idea Nazionale jelenti, hogy Zu- 
nella hívei egy szomszédos községben 
ellentámadásra készülnek Fiume visz- 
■zalióditása céljából.

A Giornale d'Italia jelentése szerint 
Schanzer külügyminiszter fascista 
képviselőket fogadott, akik megígérték 
neki, hogy a fiumei légionárusok kö
rében békitésre használják fel a befo
gásukat. Ezek a képviselők már el is 
utaztak Fiúméba.

Lemondott 
az olasz Itamara elnöke

Róma, március 5.
A Tribuna jelentése szerint De A’i- 

cola, a kamara elnöke lemondott ál
lásáról.

Wrangel Belgrádiban
Belgrád, március 5.

M Magyar Távirati Iroda szikruláv- 
irata.) W rangéi tábornok ideérkezel! 
és a kormány képviselőivel tanácsko
zásokat folytatott urna katonai intéz
kedésekről, amelyeket felfogása sze
rint az orosz bolsevistáik ellen kezdeni 
kellene.

Soéd-orosz kereskedelmi 
szerződés

Stockholm, március
Svenscnn kereskedelmi miniszter 

tegnap a svéd országgyűlés elé ter
jesztette a Szovjetoroszorszúgga! való 
ideigleine.s teres-kodeámi szerződést, 
amely a teljes viszonosság elvén ala
pul. A svéd kormány .clism- i, l’°hó' 
az illeni orosz kereskedelmi dek^acio 
a szovjet-kormány egyetlen meghálál 
[■■ázott képviselet•• és ugvonuzo-kkül n 
jogokkal rendelkezik, mint más álla
mok diplomáciai képviseletei. A svúl 
korinán}’ Szovjet-Oroszcrszág niiiwl- 
aniQ aikitlvalóinák, akik Svédország
ban kereskedelmi tevékenységet akar
nak folytatni, iuMiden*'korlátozás  nél
kül megengedi a be- vagy átutazást. A 
szerződés mindkét állam részére ked- 
'czniényeket turtpilmwz a tcngerlvijó- 

az átviteli (kereskedelem, valamint 
a magántulajdon biztosítása dolgában. 
A stockholmi sajtó nincsen megelé
gedve a szerződéssel és megtámadja n 
f'Véd kormányt. A lapok aggasztónak 
mondják, hogy Svédország határait 
megnyitják' a Szovjet-Oroszországból 
wkezü utasok előtt.

Útban a liberális ellenzék 
megegyezése

71 kormánypárt proklamációja „uj utakat nyit meg 
a konsz&lMáciá jelé" —Mikor tesznek a választások? 

Hz ellenzék tárgyalásai és sérelmei
- A Hétfői Napló tudósítójától —

A' fővárosiéul a vidéken ma polí- 
likai gyűlések voltak, amelyeken: a je
löltek a választók, figyelmébe ajánlják 
magukat, a pártvezérek pedig pro- 
graanmokat adlak minden oldalról, 
erőteljesen hirdetve a ha-ncot, amelyet 
a túloldallal szemben megindítanak. 
Természetesen az ellenzék — elsősor
ban a legitimista ellenzék — a han
gosabb, mert az ő fegyvere a szó, mig 
a kormánypárt a választói jo^i'ff, ame
lyet a saját képére teremtett, tekint 
bizalommal s kévéivé™ üt rá, mintha 
kardja markolata lenne. A kormány
párt éppen ezért nem is siet valami 
túlságosan és igv az agitációi tulajdon
képpen csak 'akkor lógja megkezdeni 
teljes gőzzel, amikor a nemzethez in- 
lézendő proklamáció megjelenik, amit 
keddre várnak. Állítólag nemcsak a 
.szivekhez szóló részek lesznek fonto
sak ebben a proklamációban, hatnom

kirajzolódik benne az az uj pro
gramúi is, amelyet a kormány 

maga elé tiiz
és amely a kisgazdapártnak a munka
párttal való egybeolvadása révén be
állott uj szinvcgyüléket is feltünteti. 
Általában a nemzethez intézendő szó
zattól igen sokat várnak és kormány
párti körökben történelmi eseménynek 
kívánják ezt feltüntetni, ment szerin
tük uj utakat fog megnyitni a konszo
lidáció irányában.

A plakát, amelynek felirata .. 1 Ae/n- 
zelhez“ lesz, már elkészüli és a hatal
mas falragaszon gróf Bethlen István 
neve mellett ott van nagyatádi Szabó 
Istváné, Gömbös Gyuláé, valamint az 
egységes párt összes alelnökié. Szer
dán reggel arra fog virradni a fővaros, 
hogy minden utcasarkon ezeket a pla
kátokat olvashatja, amelyek a nemzet 
összes társadalmi rétegeihez szólnak 
és « békűlékcnység, az összetartás és 
a nemzeti egység Kövében szólítanak 
lel mindenkit, minden társadalmi ré
teget, minden osztályt és minden fele
kezdet a kormánypárt támogatására. 
Kedden este ez a plakát a párt intéző 
bizottsága előtt kerül bemutatásra, 
majd azonnal megkezdődik a ki ragasz
tás-

A pártban óriási a bizakodik. Arra 
számítanak, hogy az ellenzék legiölehb 
harminc mandátumot tud majd sze
rezni, ezek közölt kilenc biztos man
dátumot jósolnak a szociáldemokraták
nak.

A miniszterelnök március Il ikén 
nagyatádi Szabóval, Gömbös Gyulával 
és más korifeusokkal Sopronba utazik: 
,;z ünnepélyes zászlóbontás azonban 

' csak a hónap második felében történik 
meg Miskolcon. Szerdán intézübizolt- 
súgi ülés lesz, amelyen az eddig történt 
jelöléseket jelentik be. Baranyából az 
a hír érkezett, hogy ott a kisgazdák 
élénken szervezkednek és a központból 
küldendő jelölteket nem hajlandók el- 
fogadni, hanem maguk kíván iák a 
jelöléseket megejtem.

Politikai körökben nem igen hisz-1 Minden híreszteléssel szemben meg 
nck abban, hogy — íürnint azt a va- kell állapítani, hogy a szabadelvű 
sárnapi lapok jelentették — még ápri- ellenzék közös lajslromán, ha ugyan 
liisban végireínenniéncfc a választások, az létre fog jönni, nem szerepelhet 
Az ellenzéknek mindenesetre ez volna seiu az Antlrássy—Friedrich-féle légi-az enenzvKiieK. jmiiueutw 
a legkedvesebb, de azt hiszik éppen : 
ezen az oldalon, hogy a kormány tak
tikája eddig éppen az ellenkezőre en
gedett következtetni és gróf Klebelsberg 
Kunó belügyminiszter is ilőbbizben ki
jelentette, hogy a választási névjegy
zékek összeáll itása jelentékeny időt 
fog igénybevenni.

Az, ellenzék azonban számol ez
zel az esetleg megváltoztatott 

taktikával is.
ami! ők újabb puccsszerű rohamnak 
minősítenek. Ebben az esetben •— 
mondja’ az ellenzék — a kormány csa
lódni fog, mert a meglepetés néni si
kerül. A szervezkedés és agitáció 
munkájában ugyanis az ellenzék ed
dig sem vesztegetett el egyetlen pilla
natot sem és bármilyen korán jönnek 
is a választások, őket készen fogják 
találni a küzdelem felvételére.

Az ellenzéket most leginkább aook 
a kérdések érdeklik, amelyek még 
hiányzottak a belügyminiszter rende
letéből és amelyeknek egy uj rende
letben való összefoglalásával — ugy- 
látszik -- nem igen fognak sietni. 
Ezek a kérdések pedig: a törpe-kerü
letek kiegészítése, a main műt ikerül etek 
kettéosztása, végül pedig 'a) budapesti 
kerületi beosztás megállapítása. Olyan 
nagy fontosságú döntések lesznek ezek, 
amelyeknek ismerete nélkül a legkivá
lóbb választási stratégia sem tudja 
hadállásait megszervezni. így a leg
fontosabbnak mondják Budapest ke
rületi beosztását, amelynek hiánya 
például késlelteti azt is, amit ma már 
elengedhetetlen .szük-égességnek valla
nak, hogy <vz ellenzék közös listáikban 
állapodhasson meg. Addig is

folynak azonban a tárgyalások 
a szabadelvű ellenzék között a 
közös lista létrehozása érdekében. 

Tlndrássy íx jogrendről
A Kr" <zíény Nemzeti Földműves 

és Polgári Párt Homonnay Tivadar
nak, a NII. választókerület volt nem-} 
zctgyülési képviselőjének beszámolója , 
alkalmából népes nagygyűlést tartott a 
Váci-ut 89. szám alatti iskola torna
termében. A gyűlés, amelyen a válasz
tók tömegesen vettek részt, 6 órakor 
kezdődött Zakariás Árpád megnyitója 
után Homonnuy Tivadar mondotta el 
beszámolóját. Vázolta az indokokat, 
amelyek mialt a keresztény ellenzék 
hez átlépett, amely határozottabban 
ragaszkodik a legitimitás kérdéséhez. 
A királykérdésre vonatkozó ismeretes 
álláspontjának kifejtése után a nem
zetgyűlés törvényalkotásait isinerletlc, 

|s különösen a választójogi javaslattal 
ifoglalkozott, amely nem egyéb, mint

limistá' ellenzék, sem pedig a líciniriah- 
léle polgári párt. Ezekkel a politiko
sokkal nem is indultak ebben az irány
ban tárgyalások. A liberális ellenzék 
oldalán ina mind élénke'blren hangzik 
fel az az óhajtás, hogyha a, parlament 
kapuján túl szét is válnak majd tr/. 
útjaik, a választ ásóikon szükség van a 
legnagyobb összetartásra és ennek ér
dekében félre kell tenni minden érzé
kenységet. Mindén remény megvan 
arra, hogy — amint azt Budapest li
berális polgársága is kívánja — ez a 
megegyezés már a közeli napokban 
létre fog jönni.

Sem a szocialisták, sem a liberális, 
ellenzék nem békült auég meg azzal r 
gondolattal, amelyet

■ rendelet 60. szakasza
fejez ki, hogy az országtól távol levő 
politikusok —bármennyire távol állot
tak is azok a kommunislaságtól és 
harcoltak a kommunisták ellen —■. 
nem léphetnek fel képviselőjelöltek
ként. A rendelet szerinl ugyan az 
olyan -listát, amelyen ilyen politiku
sok neve szerepel, a választási bizto- 
sok visszautasíthatják; de mindezek a 
politikai körök tisztában vannak az
zal, hogy a biztosok ezzel a joggal élni 
is fognak; de ha ez nem történnék is 
meg, akkor is az összeülő nemzetgyű
lésen még mindig fenyeget a veszede
lem, hogy az ilyen választást megpeti- 
cionálják és az ilyen mandátumokat 
megsemmisítik. Bármily nagy is a fel
zúdulás e miatt a szocialistáknál és az 
ellenzék egy részén orvosságot a már 
kiadott rendelettel szemben nehéz lesz 
találni, hacsak a végrehajtási utasí
tásba nem vesznek fel a kormánnyal 
való megegyezés réven enyhítő intéz
kedéseket.

jogfosztás. A konnánynak az a szán
déka, hogy a keresztény ellenzékre 
hárítsa a javaslat törvénytelenségét, 
nem iog sikerülni, mert hiszen a -kor-1 
mánypárti lávszónokok voltak azok, 
akik a rendelkezésre álló csekély időt 
kihúzták. Ha a kormány nem tud jo
gokat adni, —- mondotta — ne fossza 
meg választóit jogaitól. A szent korona 
fényének visszaéllitásóért és az apos-< 
If'li királyságért fog küzdeni ezután is.

Ezután gróf Andrássg Gyula állott 
fel szólúsrá1.

A legerősebb ellenzéket fogjuk meg
szervezni — mondotta — azért, hogy*  
halaimat kézhez kapjuk. A kétéves kor
mány működésének eredménye nagyon 
szomorú. Minden józan politikának 
ma a köz^uxlasági állapotokon való ja-
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vitás á célja. Magasabb és messzebb álló ( állítását. A kormánynak e tekintetben legitimistának lenni, holnap a királyra 

>*5>b  közgazdasági állapotok varrnak. A 
kormánytól közgazdasági programmot 
nem látunk, csak adót szedett, de a 
munkaképesség fokozására nem tett 
s>eminit. A választóknak az a legna
gyobb feladata, hogy a politikai veze
tők segítségével segítsen a nyomorban 
élő köaéopsztályon és az a kormány,. . .
amely ezek érdekében nem lép fel a | z«íg.vu!e.sj képviselője mondott b: .zá-

— ”  J m, ,. z.- tUllklSUI. 9VI UI<UlJJtax r ItlMlHCUJt II (C'/K |í 'lUll, llUlllUff U ULTWlfíU
cél csk akkor érhető el, ha egészsége-' tanúsított magatartása érthetetlen. Meg lövetni, ez olyan dolog, amelynek a kő- 
va k 11 7 ff' i z/4u < őirt I ó II QTAZif zvL- ironnnL' A ÁrlA.ii I, « wXI,* a.V4X1 >> .11. . . J ■ . m — L.11  /„rí...... h^.7...tudnám érteni, ha esetleg veszélyektől vétkezése pz kellene hogv legyen, hogy 

akarná megmenteni az országot, de ma mondjon le a kormány.

Bírák és ügyészek értekezlete
A fe iisvésrek Tasárn

elolt értekezletre évülték ö- - -

Hallep a mérsékeltek ellen
Kőbányán Szabó József, a főváros 

XXII. választókerületének volt nem-

eiou erteKezt-etre évülték össze n 
Biancr lóaet túbUbiról válasá, i '• 
matt az értekezlet elnökéül ni-*  
nyitó beszédében többek között , fi 

Önzőket mondotta:

röllioz vezető, átgondolt, átlög-j rend-:”!0101; amelyen megjelent Haller lst-(

mokratikus, szociális, becsületes, őtszin- ’ mondotta.
le népsegitő politika hívei és harcosai. I. VeapusztulásbaJi van Szerencs 
........•• ' (len meíTcsoukitotl hazánk, uw S 

ononfiődc módiára hajszolták az T? 
(minden ette minden tisztességes^ 
; nélkül ts m?tf egyik oldalo® 
I í'f.V'11 ‘^Gwlo módon tobzódnak a íó 
■ létheii cs Iccieleímií k mindem földi ev-n 
nvorben. adig a másük oldalon a n£ 

( szeles rétegéi a LálhatatJan ven.L T 
? a külföldi missziók kauvörülelesséeli ■n.ni-n « fulladd . Míom‘Xl 

Viíjso-uszlMliactóan van ez !K 
mert az eafész közélet a leaund  ̂
fertőnél mm tele, minden elv alias

. nyanion.ll, M.V « emiw 
rodhatik »z élettől, ahol nekünk ni ír 
ahg van mit keresnünk.

— A konszolidációnak egyik legha
talmasabb segítő eszköze mi lehet más 
mmt a sziklaszilárd, puritán, független 
bírói testület, melyre mindlig hivatkozás 
történik, mihelyt egy nagy közéleti bot. 
rany be fecskendezi a közélet minden 

. rétegét, mihelyt az állami és társadalmi 
jogrend valamely súlyos megtámadás
ban részesül. És ez a magyar bírói kai 
ma már mindenféle állami, városi ár
emelések s egyéb szédületes konjunktú
rák folytán eljutott oda, hogy posztó 
megélhetése sincs biztosítva. Ha ennek 
az országnak szüksége van még kötél 
lességét lelkiismeretesen teljesítő, a 
közszahadságok biztosítékát képező 
független bírói karra, akkor kötelei 
.sége a kétségbeesés örvényéről vissza- 
íántani a bírói testületet, megélhetését 
biztosítva visszaadni lesajnált, megtépá
zott méltóságát, hisz embertársaink 
élete, testi épsége, vagy ona fölött hiva
tott dönteni. Ha ez meg nem történik, 
akkor az az alternatíva lehel csupán, 
hogy a biró vagy éhen hal családjával 
Anyuit, vagy — ami sokkal könnyebb 
a panamák ez országú baji — hogy meg
feledkezve eddig -szíkiaszilárdan meg
tartót esküjéről, lesülyed oda. ahol, 
bár elvész az önbecsülés, megtörik a 
hit, de csábos fénnyel kecsegtet a jólél, 
minden vágy teljes kielégülése.

— Közismert aJapig^zság. hogy csak 
a felettes hatóságai és a kormány ke
gyeitől mentes bírói állás bírhat a bí
rói függetlenség minden atribu tornával, 
de lehet-e erről beszélni hazánkban, 
ahol semmi biztosítéka sincs a bírónak 
arra, hogy megfelelő szorgalom, mun
kásság, tudás mellett minden kegytől 
függetlenül is érvényejsiülhet. Gyakran 
tapasztalható, hogy némelyek 10—lő 
év alatt egyszer sem lépnek elő a bírói 
karban, mig mások majd minden esz
tendőben .............................................
dósukkal 
közéletet átszövő protekció hatalmas 
csápjait ..................

Végül előterjeszti határozati javasla
tát, melyben a bírói és ügyészi kar n 
legszolidabb polgári viszonyok között 
való megélhetésének biztosítása végett 
sürgeti a bírói bélyegilletékek életbe
léptetéséi, a felemelt lakbér és rendkí
vüli segélyek megfelelő összegű folyó
sítását, a kedvezményes ellátás módosí
tását. a Károlyi-uralom alatt történt 
előléptetési sérelem orvoslását és kíván
ják, hogy a*  elsőfokú bíróságoknál mű
ködő bírák és ügyészek közvetlenül 0 
Kúriához is kinevezhetők legyenek.

Ezután dr. Vass Lajos, majd dr. 
Oleser Viktor szólalt fel, végül elhatá
rozták, hogy az értekezlet által elfoga
dott határozati javaslatot sürgősen 
megküldik a Közalkalmazottak Nemzeti 
Szövetsége bírói és ügyészi csoport vá; 
lasztműnyáhoiz éí az Országos Bírói 
és Ügyész-Egyesület igozgtóságához és 
a testületeket fedhivjá'k, hogy a javas
lat meg valósítása iránt a szükséges lé
péseket a legsürgősebben tegye nxg. 
A menyiben a két testület 30 napon b^' 
lül nem tud eredményt felmutatni a 
bírák és ügyészek helyzete számára, 
úgy a szóbanforgó testületek menőzésé
vel közvetlenül fogják a bírák és ügy - 
szek a maguk helyzetének orvoslásál 
sggroalma^ .

Nekünk

■z az irányzat mely először jogo
kat vesz el és megnyitja a terror, 
a vesztegetés, a megfélemlítés ka

puit,
belnvilálja a tőkéseket a munkapárti 
bárókon és grófokon végig a rozsdás 
fringiája függetlenségiekig,

nem kell.
Ezeket mi dolgozó keresztények 
támogatjuk, mert ezektől nem 
haljuk az ország ujraébredését. Nekünk 
nem Jöhet más sorsunk, mint harc a 
tömegek jogáért, a munka diadaláért. 
Azt elképzelni, hogy néhány munka
párti képviselőjelölt, néhány lecsúszott 
kisgazda, néhány agrárius és zsidó tő
kés fogja a nagy Magyarországot meg
csinálni, hiú ábránd, fen sokat csalód
tam, az én hátamon sok ismeretlen- 

mit ] ‘‘mber lett naggyá.
i Igen jóhiszemű voltain.

a legtöbb ember 
megtérése a kommunizmus után őszin
te volt. De be kellett látnom, hogy ku-

• tyűből nem lesz szalonna és hogy aki 
délelőtt eb, délután, is eb marad.

Haller után Szabó József mondotta 
el beszámolóját.

Beszédében foglalkozott a nemzet
gyűlés ké£ cv alatti nagyobb alkotásai
val: A földbirlokreformmal. a nume
rus clausussal és az ipartörvénnyel. 
.Kijelentette, hogy a vádak alapján 
bátran vallja magát fehér kommunis
tának. ha ez a dolgozók igazi keresz
ténységét jelenti. Kérdi, miért kellett 
előhozni a munkapártot, azokat a mú
miákat, akik annyi szerencsében séget 
okoztak az országnak és akik a nem- 
zetgyülés csekély szociális rendelke
zéséit is Jerontani igyekeznek. Kijelen
tette. hogv a párt' nem 'hajlandó 
programját és törekvéseit feláldozni 
azért hogy néhány rövidlátó politikus 
kéiiye-kedve szerint irányítsa az or
szágot. Felfogása az. hogy.

n Friedrieh-párfnak és a Haller- 
pártnak testvéri jobbot kell nyuj- 

taniok egymásnak,
hogy közösen menjenek bele a vá
lasztási küzdelembe. Egyetlen egy do
log marad a miénk egészen; az alkot
mányunk. Ehhez nem szabad senki
nek sem hozzányúlnia, de különösen 
nem a kormánynak, amely éppen en
nek megőrzésére hivatott.

hórody-Katona János rámutat a 
választójog igazságtalanságaira, me- 
yek a megszállott területek lakossága 
közölt a legkétségbeejtöbb helyzetet 
terem lették és megrendítették a bizal
mat Csonkamagyarország iránt. Fi
gyelmezteti a munkásságot, álljon a 
keresztény zászló alá. Bejelenti, hogy

a napokban kiválások fognak tör
ténni a keresztény pártból, de 
csak váljanak ki minél előbb 
azok, akik föltétlenül kormány
támogatók akarnak lenni, vagy 
pedig mindenképpen miniszterek 

akarnak maradni.
A naggyülés újból bizalmat .szava- 

zott .S'.-nM Józsefnek és egvhangulaR 1 
újbóli jelölése mellen foglalt állási. 1

ván volt miniszter is, 
(i felszólalás keretében 

lő-í politikai helyzettel-
1 — A, kommunizmus
dotta Haller 
sorbaálloUiuik valamennyien. neki
rohantunk a liberalizmusnak, a szo-j

| ciáklemokráciának, a kommunizmus-' 
, nak, a destrukcióniaik, legázoltuk őket 
. és arattunk olyan diadalt, olyan poli- ‘ 
i tikai győzelmet, amelyhez foghatót a! 

c' j magyar politikai história nem tudott 
11. még felmutatni. Akkor azt hittük, hogy 
e ‘ miután most már győztünk, minden ! 

rendben van, kezdhetünk egymással j 
veszekedni, kezdhetjük egymást kriti
zálni, kezdhetünk aludni, — hiszen a 
keresztény politika úgysem tudja az 
országot megmenteni. S ezalatt a le-' 
győzőitek a páholyokban várták, hogy 
minket megadásra kényszerítsenek. í 
Hogy mit jelentene ez a megadás, m./, 
jelenetne az a béke, melyet reánk 
kényszerítenének, arról nem kell sokai]

hogy ■Nzerrel, az nem érdemes arra, I 
vezessen. Mi közjogi kérdésekkel azért 
loglalWunk, mert ez az alapja és el.. . 
feltétele annak, hogy a békés munka' 
fundamentumait megvethessük, a köz-, 
gazdasági betegségeket megszüntessük.j 

Különös súlyt helyezünk a főváros 
fejlesztéséire. Az, hogy a társadalmi J( 
betegségek a fővárosban fejlődlek, j 
nem ok arra, hogy a főváros intenzív • 
fejlesztését ne. t 'irtsa a kormány költ?-1 
lexsógének. Ha nem volna egv európai] 
nívón álló fővárosunk, most kellene j 
metgeremtmi. Budapest nemcsak 
< ‘sonka -Magyarországnak központja,
hanem gazdasági és szellemi központja 
annak az egész szent területnek, 
amelynek szellemi és gazdasági össze
tartozását fenn akarjuk tartani. A fő 
város fejlesztését nem szabad a szintén 
fon te s mezőgazdasági fejlődés rová
sára vagy érdeklében feláldozni. Egye- 
siteni kell tudni ezeket az érdekeket, 
mert csak akkor lesz erős az ország, 
La erős fejlődő városi elem kapcsoló
dik egy munkás, szorgalmas mezőgaz
dasági elemiméi. — A muukűskérdés- 
lien a kormánynak a mumlkásbiztositás • 
volt a pnrádés vesszőparipa ja és nem ! 
valósult lxdöle meg semmi. E helyett 

munkások azt kapták, ’ 
részüket megfosztották a választójog
tól. Kizárták belőle a női munkások- i 
naík csalknem egész, lömrgót. Ilyen ! 
j-x.... . ...
tünk, ezért kellett szembethelyczkedni 
vele. A világtörténelemben nem volt 
meg példa ilyen nagyarányú jogfosz
tásra, aimely 1,300.000 embert zár ki 
jogúból.

Külügyi politikánk terén rosszabbul 
állunk, mint azelőtt. Elkmségeinik szö
vetségeket kötöttek ellenünk s azt is 
elértük, hogy Lengyelország, amely ka- 
konailag erősebb, mint összes szomszé
daink. belépett a kisautóidba. Lengyel- 
ország hagyományos magyarbaráhságát 
;• csehekkel való kacérkodás és koketti- 
rozás miatt veszítettük el.

aki hosszabb 
foglalkozott a

után — nioJt- 
felszelcdőzkődtünk, 

i la mennyien.

1

nem 
vár-

..Uv>.k.uvh>.ii, • Ul’.l in-|ll null svául
beszélni, mert hiszen tudjuk, hogy mi- Azt hittem, hogy
Íven volt ii mi ívéként miknr mútf linni ' ITTA'. í Árára .. Vem-vn,lyen \olt a mi békénk, mikor még nem 
voltunk vesztett csata után. Nagyon 
jól emlékszünk, hogyan ment itt 30 
esztendeig; nagyon jól tudjuk, hogy a 
hatalom, a törvényhozás, a kormány
zás olyan emberek kezeljen volt, akik 
a hatalmasok kegyeinél és érdekeinél 

. egyébbel nem törődtek. Azt hiszem, a 
.............................n^r. lvCdl’ Iliánoni békét is megcsufolná az a 

irányzattal együltmükiödni nem akar- 1>óke.’ m^yet nekünk diktálnának. Ha

hogy nagy
választó jog
inunk

az

A jogrend érdekében nem tör
téntek különösebb lépések. Külö
nítmények még ma ts léteznek, 
nemrég láttnnk Budapesten pla
kátokul, amelyek mindenkit meg- 
’enyegetnek, »kik más utón jár

nak.
Ezt a Gömbös ural (Felkiáltások: Le 
vele! Választási komisszárúsl) aki a 
mellékkormányoknak egyik jóembere 
volt, akit eddig mindig letagadtak, ma 
előtérbe helyezték, szervezi a választá
sokat. Tehát a jogrend tekintetében 
sinus meg a haladás, amelyet várhat
tunk volna. Zárt falak mögött tanács
koznak választási teendőikről. Ma is a 
nemzet képviseletének mellőzésével ál
lapítják meg, hogy- milyen legyen, a 
politikai nemzet.

Akik a királyt behozlak, azoknak 
nem az volt a céljuk, hogy erővel le
győzzék a nemzetet, maga a király is 
abban bízott, hog- a kormány és a 
nemzetgyűlés mögéje fog álíni. Az 
úgynevezett puccsért nem vagyunk fe
lelősek, mi nem voltunk előidézői a ki- 
-rály vissza jő vételének. Mikor tudtomon 
kívül megérkezett, melléjé állottam, 
mert ezt lelkiismereti kötelességemnek 
ismertem és kötelezett rá az az eskü, 
nmlyet a kezébe letettem és mert ezt 
tartottam a nemzet érdekéhen valónak. 
Most sem gondolunk arra, hogy mcgle- 
pctósszcrüen hozzuk vis&n a királyt. 
Meg akarjuk várni az.t az időpontot, 
amikor !>ék&en megoldhatjuk a kér
dést nekünk csak az a meggyőződé
sünk, amelyért minden áldozatra ké
szek vagyunk, hogy’ Magyarország ér 
dekc követeli a törvényes régi magyar 
•Noofrroény és tírfclyoág jntelöbfri yisetza-

a trianoni békében szétszedték ezt az 
országot, ez a héke szétszedné azt a 
maradiék rongyot, amellyel a keresz
tény dolgozók ebben az országban még 
rendel kéznek.

f — Amikor mi átvettük a kifosztott, 
hadséregriMilli, 'rendörségheiküli, köz-

; igazgatásnólkiili, román megszállás 
alatt nyögő országot, akkor azt mou- 
dÖttuk:''éTsÖ ‘dolgunk olyan*  fundamen
tumot teremteni, amelyre ne állhawon 
.senki, aki nem keresztény, de álljon 
rá mindenki, aki kereszténynok vallja, 
magát A mostani kormányzat fél a 
dolgozó szegénytől, fél azoktól, akik 
nem akarnak még egyszer egy olyan 
berendezkedést, ahol a tőke, a nagy
birtok legyen az ur.

— Ma borzasztóan járja a „szélsősé
gek elleni harc'' jelszava. A miniszter
nek ma jó dolga van. Ila mérsékelt és 
nem csinál semmit, nkkor szeretik; ha 
csinál valamit, akkor szidják. Ha mi
niszter koromban azt momlhun volna: 
semmihez sem nyúlok hozzá, csak ak
tákat írok alá, nem bolygatok sem
mit, —• milyen népszerű, bölcs, mér
sékelt ember lettem volna. .S jöttek a 
bölcs emberek, jöttek a mérsékeltek. 
Úgy is halad! a keresztény politika 
azóta. Lámpással se tudunk olyan cse
lekedetre, törvényre rámutatni, mely 
a kereszténység érvényesülését intéz
ményesen, törvényesen tudná a jövőre 
néz^ c biztosítani.

Az uj választói törvénnyel a kor
mányzat a földalatti szervezke- 

. dést mozdítja elő,
meri kz emberek meggyőződésük nők 
valami utón -módon érvényesülést akar
nak szm-ezni; ha nem lehet nyillan. 
megcsinálják titokban. Ilyen utón az 
államof újból maga az áltamhalalom 
ássa alá, amely isméi a nagytőke, u 
nagybirtok, a bürokrácia haltalmi túl
tengődének könnyű érvényesülését 
akarja-

Itt nem az történik, amit az egész 
ország akar, hanem amit néhány 

rövidlátó ember akar.
Nem lehet dolgokat büntetlenül csi
nálni, mert a puska sokszor visszafelé 
sül el és meg vagyunk győződve arról, 
hogy u csatát meg fogjuk nyerni és 
meg fogjuk védeni azokat a poiiiikaj 
íriwy^atpk«t ói embejpket, ^ik a de

1 ; KIS KOMÉDIA ;
1 tM.nhar<Ít ^léptével Marosa apja

I tJ Pcr wUde Mann. Kezdete este pont fél 8-kor

A gFStfflHOSI ORFEUM M
Az uj márciusi nagy varletú-inOior.1

Kezdete este fit 8 órakor.

előlépnek anélkül, hogy tu- 
erre rászolgáltak volna. A

erre a térre j® kiterjesztette.



Budipral, 1952 míreias 9. HtTFOl NUPLÓ

PESTI SÉTÁK

Tavasz
Persze, lírikusnak kellene lenni, 

hogy az ember kellő áhítattal és finom ( 
tjtjöngédséggel tudja papírra vetni azt a 
néhány sort, amit a Városliget felől - 
bclopakodó drága, nyugtalanító, örökké] 
ugyanaz és örökké uj illat szalajtat a, 
loíla aló. 2iert itt van, lassan, óvatosan: 
ujujtogatja szarvacskáit, mint a csiga-1 
Lehel, hogy — mint a csiga — valami\ 
láthatatlan, tapinfhatatlán, meg fogba-' 
mtlan akadályt érez és újra visszahúzza1 
<iAef, lehet, hogy egy pillanatra megáll, I 
bizalmatlanul és kétkedve, töprengve 
intlami éterikusan könnyű és számunk-, 
ra sohasem érzékelhető nehézség elölt.\ 
de megindult, jön és meg is fog érkezni. | 
már itt van az ajtó előtt.

Lehet-e még a tavaszról valami újat' 
mondani? Görög és római diákok h;-| 
-.onyosan róla írták első szabad iskolai 1 
dolgozatukat, mint ahogy róla irtuk 
mi is és minden kedveskedő jelzőt 
odatüztünk már virágos ruhájának 
mellére, mint cotillon-táncérdemrende- 
ket. De mégis illik, hogy jövetelén örül
ve, meghúzzuk a csengctyüket, hiszen 
a csengetyü is ugyanazt a dalt dalolja 
mindig.

Március van, hivatalos, menetrend
szerű hónapja a drága lány megérkezé
sének és mi úgy gondoljuk, bízvást 
készülhetünk a fogadtatására. Eljön, 
mert eljött eddig minden énben, néha 
dureáskodva, néha késlekedve, de soha 
rl nem maradva. Rideg és komoly tu
dósok bizonyára tudják is, miért kell 
eljönnie a tavasznak minden eszten
dőben, miért nem kerülhet el bennün
ket, ök — úgy hallom — nem is isme
rik személy szerint, csak a Föld pályá
járól, meg a Naphoz való viszonyáról 
tudnak és amit ők tudnak, az nem 
is lehet másképp.

Pedig — a tudósok iránt érzett leg
alázatosabb hódolatom ellenére is — 
én mégis félek, hogy egyszer mégsem 
úgy lesz, ahogyan azt előre várjuk, 
tudjuk. .4 Tavasz érzékény tapogatói’ 

‘egyszer — talán most az egyszer ■— 
therev és fájdalmas falba fognak üt
közni, a Tavasz ngy éYzl ihajd! hogy 
itt nem várjáki' itt nincs szükség rá és 
nem is jön.

Csoda lesz, meglehet, szomorú, bána
tos csoda; a tavasz el fog kerülni ben
nünket. Itthagy a rideg tél-végben és 
mig máshol, mindenhol tavasz lesz, 
nálunk csak könctválasztás.

HÍREK
lipcsei

(ivaszi vásár látogatottsága — reme
ik — eléri, ha nem múlja felül a két 
cgutóbbi vásárét. Tegnap délután ke- 
’rk számban nyolcvanezer hivatalos 
gazolványt állítottak ki az egész vd- 
ár időtartamára. A műszaki vásárra 
1 lázasan folyik a készülődés, hogy a 
^állitómunkások sztrájkja miatt él
esztett időt pótolják.

— Az Ügyvédi Kamara 
'■Imi adó. A budapesti 
mara vasárnap délelőtt

és a for- 
ügyvédi ka-

1 í ( órakor 
rcndkivüH közgyűlést tartott a for
galmi adó tárgyúban. A kamara elnöke, 
ilr. Pap József elnöki megnyitó beszé
dében utalt arra, hogy a kamara Kál- 
,fiy pénzügyminiszternek ajánlatot tett 
a forgalmi adónak átalányösszegben 
'aló megállapítására- A pénzügyminisz
ter 1921 szeptember 1-töl 1922 decem
ber 31-ig terjedő időre 210 millió 
r-.vers jövedelem alapján állapította 

az átalányösszeget, s leiratában 
tüJ. kívánja, hogy a kamara közgyűlése 
•ógadja el ezen átalányalapot és hogy 
saját autonóm hatáskörében vesse ki 

egyes kamarai tagokra a forgalmi 
i(iót. A közgyűlés egyhangúlag meg- 
’dta a vezetőségnek a feli) atal ma zást 
'ria, hogy a pénzügy miniszter leiratá
ban foglalt egyezséget megkössék a mi
nisztériummal. Végül megválasztották a 
J5 adókivelő bizottság elnökeit ós tag
jait (

Wolff Károly a modern Herkules
Beszámoló Óbudán

„A ronda tériek természetesen Jogrendért 
kiabálnak0

— A Hétfői Napló tudósítójától, —
Keresztény Községi Párt vasár- ; Azóta nagyot változott a világ. A nia- 
heszúmoiót tartott Óbudán.

A
W _____ ________
Wo// Károly volt az első szónok.

— A magyarságnak egyik tulajdon
sága, úgymond, hogy hamar tud falcj- 
teni, pedig nemzeti érdek az, hogy ne 
felejtsünk. Az utóbbi időben a megal
kuvás jelei mutatkoznak mindenfele. 
A keresztény Községi Párt azonban 
meg nem alkuszik. Feladatát teljesí
tette eddig is, irányelveit követni fog
ja a jövőben is. A pártnak az volt a' intézményeit zsidókkal tömték meg. 
föladata, hogy ©ízt a szellemet, amely '. A lisztpanama 47 letartóztatottja közül 
a fövárcsban minden volt, csak nem! 37 zsidó volt. A sajtó 80%-a zsidó ér
magyar és nem keresztény, mejfWí/toz- 'dekeket szolgál, minden termékén rajta 
tcissa. A székesfőváros szelleme nemzet-' van a zsidó csillag. A zsidóság a köm
höz i szellem volt, most azonban busz- j munizmus alatt megmutatta a maga 
kén mondhatjuk, hogy a székes főváros | lelkét. Természetesen nem tetszik ne- 
nem a jött-ment idegeneké, hanem az i I•" , _.............. ” ” ’ ’ ’ ' ,
ősi lakosságé. Mi azt valljuk, hogy a fő-' őket, egyet sem engedünk be, mert ahol 1 
város a keresztény, nemzeti irányzat- cs.i egy is megjelenik, ott megfertőző- 
zatnh'k bevehetetlen vára lesz. Az azl dik minden. Csodálkozik a niunkássá- 
éra, amely magát liberálisnak és de-1 gon, hogy felül a zsidóknak, hiszen 
mokratának mondja, azonos volt a sza- - a zsidóság a szociáldemokratákkal a 
badkőmüves és nemzeti irányzattal, maga kátyúba került szekerét akarja 
Abban az időiben minden kerületnek; kiemeltetni. .4 Népszava Somogyi meg
megvolt a zsidó törzsfőnöke, ezt mi. gyilkolásának napján gyászkeretben 
megszüntettük. Keresztülvittük azt, I jelent meg, pedig ez a Somogyi a kom- 
hogy a fővárosban csak a tehetség és | munizmus alatt Kun Béláról dics- 
a jellem érvényesülhet, ez az igazi de- himnuszokat zengett. Vázsonyi -a zsi- 
mokráxdá. Megteremtettük a deficit-! dóság vértanúit emlegeti. Vértanai 
mentes költségvetést, amely páratlanul' csak a magyarságnak vannak, annak 
áll a világ összes fővárosainak költ- J a magyarságnak, amely a zsidók által 
ségvetcsei között. Azzal vádolnak óén-] szállított papirbakkancsokban lett harc- 
niinket, hogy rombolunk. Igenis rom- képtelenné a Kárpátokban. Mi álljuk 
botunk, leromboljuk a zsidó érdekek; a harcot és meg is fogunk vívni ellen- 
.,11^1...A .... r. 1 . A... A....... Izl.-r.1 171 ion .. IzíWT-íxcvf ón Tln:rhi.botunk, 1 
oltalmazását. Azzal vádolnak bennün
ket, hogy 'ál gyűlölet politikáját hirdet
jük. Mi nem támadunk, mi nem gyű
lölünk, de azt követeljük, hogy aki itt 
él közöttünk, vesse magát alá a magyar 
faj és a magyar öntudat követelmé
nyeinek. Hirdetjük á) munkásság és az 
értelmiség megíjékülésének szükséges
ségét. Mi bizonyosak vagyunk abban, 
hogy eljön az az idő, amikor a szó- ’ áradó levegőtől. Jött Herkules, ledön- 
ciáldemokraták is be fogják látni, hogy] tölte a falait és keresztülvezetett rajta 
azök az igazi barátai, akik a munkás- j két folyót. Ez az Augias istállója volt 
Ságért Krisztus tanításait akarják ér-. a főváros, az a Herkules pedig, aki a
vényesiteni- Csodálkozik, hogy a mun
kásság békében lelhet a zsidósággal, 
amely az egész világon kezében tartja 
a nagytőkét, hiszen a tőke letiporja a 
szociáldemokráciát. Félre az önző, ki- 
uzsorázó tőkével, nekünk egy felada
tunk Tan, a keresztény Budapestért 
dolgozni.

Csillár ij András dr., a párt alelnöke 
állott fel ezután szólásra.

— Emlékszem arra az időre, 
mondotta Csiltéry, — amikor tnég itt 
Óbudán a zsidó csak hajbókolva járt.

— Aranycsempészésscl vádolt keres
kedő. Múlt év december 24-ikén a ba
latoni expressen szolgálatot teljesítő 
detektívek megfigyelő szolgálatuk köz
ben az egyik vasúti fülkében niqjmo- 
tozták Halom Jakab budapesti borke
reskedőt, akinél meiényzsebében lévő 
aranyóráján ás láncún kívül kabátzse
bében egy törölt aranyórát, arany fül
bevalót, erszényében pedig négy darab 
ezüsipénzt találtak. Megindították el
lene az eljárást és a budapesti kir. 
bünletőtÖrvénvszéken dr. Bigner József 
táblábiró tanácsa árdrágító visszaélés 
vétsége címén ma vonja felelősségre.

— A nemzeti szocialisták nagygyű
lése. A Magyar Nemzeti Szocialista 
Párt vasárnap délután 2 órára ök.;,e- 
hivott nagygyűlésére 5000 főnyi tö
meg gyűlt össze ai régi erszágház gyü- 
l&termében- — PItWr ^í08 dr *' 1’ 
nöki megnyitójában a párt program
jának sarkalatos pontjait sorolta fel. 
Azt alkarjaik. mondotta — hogy 
az arwtóg visszakapja elsikkaszlol’. ép
ségét, hogy ez az ország nagyobb, ha
talmasabb legyen, mint valaha, ehhez 
azorMban az kell, hogy. aki e nagy 
munkán dolgozik, annak itt ebben az 
országban legyei: is mit ennie. Pcr- 
say Ferenc •?/ északi részék szónoka 
megáll a pitottej hogy, a magyart nem

gyurságöt kitúrta a helyéről a zsidóság 
és vezetői (Felkiáltások: Vázsonyi és 
társai!) . . . igen Vázsonyi é8 társai 

. lábbal tiporták a keresztény dcinokrá- 
ciát . . Az a Vázsonyi, aki Kinizsit

1 kulturbestiának mondotta. Természete
sen Vázsonyi csak olyan jogrendet 

I akar, ami a zsidóság szaporodását biz- 
| tcsitja. Vázsonyi és Sándor Pál voltak 
1 azok, akik a főváros tanári karát és 
I intézményeit zsidókkal tömték meg.

kik, hogy a bizottságokból kibuktatju'k bás Mi'ldós állal festett arcképét ajánlotta 
, „1 . a j.asz^ll(5 részére. Rengi Oszkár és

Miklós Tibor felszólalása után Darvas- 
Sándor indítványára a közgyűlés egy- 
i angu lelkesedéssel közfelkiáltással 3 esz
tendőre dr. Raracs Marcell eddigi elnököl 
választotta meg a Kaszinó elnökévé. A 
tisztikar a következőleg alakult meg: Ailel- 
nökiők: dr. Lichtenberg Kornél, dr. Márkus 
Jenő és Rust József. Háznagy: dr. Hoff-{ 
niann Lajos. Titkár: dr. Pollatsek Alifr&L 
Ügyész: dr. Kemény Miklós. Gazdák: 
Grosz Andor és Kánitz Vilmos. Pénztáros: 
Birnbaum László. Ellenőr: dr. Hirschlec 
Henriik. Könyvtáros; dr. Messinger lipót,. 
Megválasztották ezenkívül az igazgatósá
got és 24 választmányi tagot.

— A Pesti Izraelita Hitközség Wz< 
gyűlése. A Pesti Izraelita Hitközség va-; 
sárn-ap délelőtt tartotta közgyűlését, me
lyen megválasztotta háromszáz tagiból álló 
l.épviselölestületéL A szavazáson. a néhány 
főnyi okvetelflerfkedővel szemben a Ma-, 
gyár Zsidók Egységpártjának listája gyö-1 
zölt. £

ségemkkel. Éljen a keresztény Buda
pest'

Ezután a kerület volt képviselője, 
Kontra Aladár beszélt. Beszédében egy 
hasonlattal élt: Volt egyszer egy görög 
város, Elis, annak királya volt Augias. 
Ennek volt egy nagy istállója, ame
lyet évszámra nem takarították. A 
környék teljesen megfertőződött a ki- 

I

dögtetes levegőt eltüntette, Wolff Ká
roly, a Keresztény Községi Párt vezére, 
aki a keresztény és a nemzeti irányzat 
két nagy folyókával tisztította meg ezt 
a várost a salaktól. Természetes, hogy 
azok a ronda férgek (Felkiáltások: A 
zsidók!), amelyeket ez a folyó helyük
ről kimozdított, jogrendért kiabálnak. 
(Általános derültség és éljenzés.) 
azonban megyünk a 
biztatást veszünk a 
gyarság szivéből és 
rünket.

Mi 
magunk utján, 
keresztény ma
követjük vezé-

az ellenséges fegyvereik, hanem a vi- 
lágbolonditó pacifizmus és a világ
csaló interniaK. ion al izmus győzte le. — 
Temunovich Zoltán a déli részek ne
vében fejelte ki tiltakozását az elsza
kít ott részek magyar kisebbségének el
nyomása ellen. — Osváth Károly Er
dély leigúiz-ottságíának (keserű kifakaőá- 
sát hozta el snaivaiban és hangoztatta, 
hogy elszakított részei okikéi nemcsak 
az aranyat, szenet, a szenet, a sót, de 
a nemzeti érzés leggaztlagalbb kincses 
bányáit is elvitték tőlünk. - - Pctrik 
Aladár a nyugati részek szónoka kifej
tette. hogy az integritást nem a hangos 
népgyülések'szolgálják, hanem az olt- 
hioin, áz iskola, a szív bemejében élő 
irredentizmus, amit nem lehet a tria
noni békeszerződéssel ellenőrizni.

— A Lipótvárosi Kaszinó közgyiilóso, 
A Budapesti Lipótvárosi Kaszinó vasár
nap tartotta 40-ik évi lisztujitó rendes 
közgyűlését dr. Baracs Marcell cbiökletc 
alatt, aki elnöki megnyitójá-bun meleg sza
vakkal adózott a kaszinó nlapitó és első 
vezetői emlékének. Az ő lelkes kezdemé
nyezésűkre alakúk meg a főváros első pol
gári gentleman klubja, mely a polgári eré
nyek. a polgári becsület és u társas űrint-

. ?•?>' en a nemes tónus ápolását tűzte óé
iul maga elé. A kaszinó ma is ebben a Ma-

gvományos szettemben működik Ős • tár- 
.: adatom iránti kötelezettségének. úgy kul
turális, mint humanitárius fórén fokozott 
mértékben tesz eleget. A vezetőség át van 
hatva altól a meggvözódésföl, hogy sokat 
szenvedett hazánk. a régi Magyar
ország helyreállítása érdekében az 
összes társadalmi, erkölcsi és anya
gi erők összefogására van szükség.;
Ebben a munkában a Lipótvárosi. 
Kaszinó mindig elől fog járni és ehibez a 
munkához kéri a tagok további bizalmát 
és támogatását. Az elnöki megnvitó után, 
dr. Pollatsek lábkár olvasta fel az évi je
lentést, amely inegáMapttja. hogy a Ka
szinó a tagok áldozatkészségéből a mnlt 
évben is több százezer koronát juttatott 
kulturális és emberbarát! jótékony cé-1 
lókra. Birnbaum László pénztáros terjesz
tette elő a jövő évi költségvetést, majd a 
közgyűlés elhatározta, hogy Ruszi József 
volt áléinak arcképét-megfestelik a kaszinó 
számára. Miklós József pedig néhai Fáik 
Miksának, a kaszinó első elnökének Bora-

Lopások az óbudai 
Goidborger-gyárban

Tisztviselők a tolvajok közfitt
— A Hétfői Napló tudósítójától. —*

A rendőrség rövid ideig tartó íiyomozás 
utáu egy szervezett tohajbandát leplezett 
le, amelynek tagjai az Óbudán lévő Gold- 
berger Sámuel és Fiai két kartonfestő-gyá- 
rá'ban állandóan cmgdészm álfáik a raktá
ron lévő kartonánrkal. A tolvajtársaság 
tagjai kevés kivétellel a gyár alkaiaiaizottai 
voltak, közöttük töfcb tisztviselő, akik 9 
munkásokkal játszottak össze.

A gyár igazgatósága bejelentette a főka
pitányságon , hogy az utóbbi, időben a 
gyárból nagymennyiségű kartonáruk tűn
nek cl, dacára a legnagyobb vigyázatnak 
és ellenőrzésnek. Valószínű tehát, hogy a 
lopásokat maguk az alkalmazottak követik, 
el, akiknek nevét a házi vizsgálat nem 
tudta megái lapítani.

A rendőri nyomozás hamarosan megél- 
lapitotta, hogy a tolvajlásókat csakis a 
gyár alkalmazottai követhették eL A detek
tívek közben aTról értesültök, hogy az ó- 
budai sváb lakosság nagymennyiségű kar- 
lonáru felett rendelkezik. A környékbeli 
faluikban, sőt Solymáron is az ottani lakos
ság valóságos kereskedelmet folytat karto
nokkal.

Ezek a karlonáruk, amelyek végekben 
foroglak közkézen, mind a Goldberger- 
gyárból kerüllek ki. Megállapítást nyert to
vábbá, hogy a lopott holmikat nem pénz
ért vásárolták, hanem azokért élelmiszere*  
kel adtak cserébe.

Az egybehangzó valomások után a rend
őrségre előállították a gyár több alkalma
zottját. közöttük két tis7.1 viselőt, akiket az
zal gyanúsítottak, hogy a lopott árukat ők 
adták tovább n sváb kisgazdáknak, akik 
- - állításuk szerint — nem tudták, hogy 
azok topott jószágok.

A gyárat több százezer koronás károso
dás érte a lopások révén, a fel plán lést! 
azonban időközben a cég visszavonta 
ezért az elöáílüottekat. akik mindvégig fagti- 
uáthan ia voltak, egyelőre szabadon bocsá
tották. Az eljárást azonban tovább fnly*;  
tátják eljonük.
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Labdarúgás Európa u j JáépItésétőS függ Anglia boldogulása PedBowl^m 
a bajnokságért London. m< rcius 4. Sopronban v

A vasárnapi mérkőzések eredménye 
WK—NAC 2:1, 
FTC—BTC 2:1.
///. kér. TE—Kispesti ’4C 0:0. 
\Vasas—VII. kér. SC 2:0.
IJTE—Töreknés 3:0. 
vac—rrc i.i.
BJEAC—Ékszerész I .«) 
BAK—33-íis i'C 2:1. 
NSC—UTSE 4:0.
Zuglói—URAK 3:1. 
ETC—KAOE 0:0.
Postás—Máv. gépgyár 1:1. , 
F5C—Föp. T. Kör El.
BSB—RTK 1:0.

A Kossuth-párt 
kiáltványa

Á Függetlenségi 48-as Kvssulh'-púrt 
százas válaszmányi ülésén a következő 
határozatot hozta, amelyet kinyomat és 
megküld az összes vidéki pártszerveze
teknek:

A Függetlenségi és 48-as Kossuth- 
párt inig egyrészről őrömmel veszi 
■tudomásul, hogy gróf Bethlen István 
tábora ismét 15 képviselővel gyara
podott, akik ez alkalommal „mint 
régi függetlenségi vezéremlberck“ vo
nultak be az egységes pártba, és ott 
a unm kapád tál, a rendpárt volt k. u. 
k. tábornokaival és a Közóppúrttal 
egyesültek, addig másrészről különös 
súlyt fektet arra, hogy a politikai út
vesztőben járatlanok össze ne tévesz
mék a Eügetlcnségi és 48-as Kossuth- 
pártrt, embereit gróf Bethlen István 
pártjának legújabb oszlopaival, A , 
Panoimia termeiben összeverődött 
xoll képviselők, akik szombaton este 
jelentkeztek Petényinél, Gömbös 
Gyulánál és Partiknál szolgálattétlre, 
már 1918 februárjában, mikor a há
borús választásoknak .„bice... terjedt, 
Im* lépteik. Wekerle, Andrássg és Szte- 
ényi kormánypártjába, ezzel bu- 

e.ni zván Kossuth Lajos Műméitől és 
tanításaitól. Ezek az emberiek mindig 
i nemzeti demokrácia ellenségei és a 
<akció barátai voltak. Mindig szem- 

lic fordultak a függdlcnsógi eszmék 
igaz zászlóvivőivel és minidig a min
denkori kormányzat fehé őrien tálód- 
lak. hívják annak vezérét akár 
Khuen Hédervárgnak, akár Andrássg 
Gyulának, akár Bethlen Istvánnak. 
hozzájárullak az Ifi 18. évi igazi és 
őszinte választójog megbuktatásához. 
mely pedig akkor sok szenvedéstől 
válthatta volna meg nemzetünket. Az 
elmúlt két esztendőben elégszer 
okuk és alkalmuk lett -volna, hogy 
felébredjen hazafiul lelkiismeretűk a 
18-ea eszmékhez való ragasz ködösük, 
de ezt a legutóbbi napokig elmulasz
tottak, sőt egynémelyéi olt láttok a 
keresztény kurzus harcosainak sorú
éin is, a fővárosban és a vidéken. 

M<<si felébredtek, ébredők lettek. Így 
;ellát nagyon érthető, hogy nem tart
juk időszerűnek Kossuth'Jxij'os tani- 
lásál, hiszen a 48-as törvények végre 
annak bajivá, hiszen Kossuth szel le- 

inében yeeztik az ország bel- és Mil- 
, |M>litikáját, hiszen sértetlen a sajtó, 

az egyesülés, a gyülekezés, vallás, 
szabadság, hiszen Kossuth országa n 
nini Magyarország! A meggyőződés
nek veteránjait súlyos okok miatt 
lemetlwtte a feledés homályai mi a 
kormány. Belli lőnék e héten kapták 
meg a vidéki hangnMW4' twótó bizal
mas jelentéseikéi. E Jelentéseik a 
Kossuth -eszmék rrawiistanoe-áről «zó- 
lanttk, arról, hogy osztály- és fclclze- 
zeft különbség ííélkiil szervezkedik a 
uálasztópolgúrság a régi és makulát
lan Koesuth-zászló alá. lázi az orseá- 
;’os felbuzdulást nem fogja megza
varni as a világraraótó körülmény, 
hogy Ggapay Jaccrkó Pál, Zlinszky 
István és néhány hasonló állam férfiú 
lirthlen Istvánban és nem Kossuth 
Lajosban látja az ország megváltóját.
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Wiiulon Churchill Boughborough*-  
ibtiu tartott beszédében kijelentette, 
hogy a legközelebbi időiben nagy poli
tikai ütközet lesz s csak az a kérdés, 
vájjon a mi részünkről bevált vezérek 
tervei szerint szervezett hadsereg fog-e 
küzdeni, vagy pedig igazi terv nélkül, 
szervezetlenül és a vezénylet egysége 
inélkül olyan tábornokok fogják meg- 
vivni, akik abban mesterkednek, hogy 
a bevált vezéreket elbuktassák. A csa
tát a kommunizmus növekedő vészé-

Színház és nimyjdons^oK
♦ A Vígszínház e heti műsorát i« a

S2czon legtiagyoM» sikerei töltik be. A 
j Sdrflu keztyü. Osztrigás Mid. Csodar/uér

mék váltakoznak. Szombaton éjjeli elö- 
1 adásul ez Osztrigás Micit ismétlik. Vasár- 
; nap délután a Liliomot adják.

* Szomory Dezső II. Lajos királyá
nak 25-ik előadása jövő pénteken lesz 
a Jfetgyar Színházban. A rendíkivüli ei- 
karű történeti ewihmü minden előadá
sán előre eladott táblás Iház közönsítspe 
tapsol .Törzwndk, Darvas Lilinek, a 
vendég Virányinak és a többi kiváló 
szereplőknek. A daxabot hétfőn, szer
dán 'és vasárnap megismétli a színház. 
Kedden, csiitörtökön és szombation 
Molnár Ferenc „6zinháiz“-át ismétlik. 
Most vasárnap délután A kiis lord, jövő 
vasárnap déhiitáu a Búzavirág kerül 
winre 3 óraikor, mércékéit Jielyáraöckall.

* Az Arnytialáaz és a Gazdag leány 
fejváltva szerepet a jövö héten a Belvárosi 
Színház műsorán. Ak ..ÁrnyInalász“ hét
főn, sezrdán, pénteken és vasárnap, „A 
gazdag leány" ikedden, csütörtökön és 
szomabton. Most vasárnnp délután „A 
buta ember", jövő vasárnap délután a

Mámor"-t játsszák 3 órrakor, mérsékeli 
bel.várakkal.

* A jó fiú 25-ödször. A legritkább 
vígjáték sikerek iramával jut cl a Renais- 
samce-szín házban szerdán este A jő flu 
első jűbilfuris előadásához. Liptai Imre 
rendkívüli sikerű xlgjátéka sorozatos elö- 
adás-ban. tábtós házak tapsai mellett 25 
naip alatt éri el ezt a .jelentős nagy sikert, 
amelyben p >mpós vígjáték hatása mellett 
nagv Tészta van A jó fiu-ban 'bemutatko
zott kitűnő uj vígjáték együttesnek, ineiy- 
nek főosztályosai: Rajnai Gábor. Kiss 
Irén, Z. Molnár, Komjáthy Mária, Tóth 
Böske, Gűch Lilla, Várnai Jenő, Pataki 
Pethes Sándor. F«ss Irma. A jó fin jövö 
héten is minden este sorozatos előadás
ban kerül színre.

* A rendkívüli sikerű Babavásár már
• jubilál a jövő héten, a Kinály-szhrhúa;- 
1 bán, amennyiben állandóan, táblás há- 
’ zak mcűlett vasárnap érkezik el 25-ik
• előadásához Természetesen egész héten a 
■ kitűnő operettet adják, mindannyiszor

a bemutató kitűnő szereposztásában. 
Most és jövő vasárnap délután 3 órakor 
mórsékelt fluelyárakkal A Hollandi me
nyecskét, jövő szombat délután a Rá- 
iknsi-WkoJia. növendékeinek vizsgaelőadá- 
sául a iRtl'langó főhadnagyot-. adják i 
nandkivül mérsékelt (helyárakkal. 1

* Honthy Anna, a vendág Kerényi 
Gabi és Sarkadi, Gáléttu, Szirmay Fü- 
löp és Ráca Rózsi jövő héten min
den este fellépnek a kivételes sikerű 
Fi-Fi soroeatos előadáeain, melyeket 
mofit és a jövő vasárnap délután ás 
megismétel a Rzinhia 3 órakor, rendes 
esti hely árakkal.

* !A hamburgi meny aszón y ewtéről- 
«tére táblás házak mrflett kerül sjánre a 
Városi Színházban. Pékár—Vtnczc—Kuli
nyi kitűnő operettje c hétre ötször van 
kitűzve Petráss Sárival a címszerepben. 
Különös érdekessége a heti műsornak 
Bttrián Károly kmnaniénekes fel lépése 
csütörtüköa a fíajanőkban, mely a nagy
sikerű. Ave Mártával egy ewtén van meteo
ron. Kedden Karácsonyi Ilivel a címsze
repben a Carmen kerül színre. Uj szerep
lők r» cédáiban Kármán Gizi Mteaela 
és Kisfalnál Melanio Mercedes szerepében 
Vasárnap délután a Magyar Királyi Ope
rabál együttesével Stmaias klasszikus ope
rettje: a Denevér kerül előadásra.
. * A "»«y*ikerü  februári műsor jövő 
ireanetn 25-ö<ls2ör kerül .saínre az And- 
ráwy-nti. Szinliázbivn. Természet <wan 
ewésm hótan minden este, valamint mnet

Igével szemben kel megvívni. Remél
hető, hogy a koalícióból erős párt ke
letkezik, JiJterális és háladó szellemű, 
úgy (belföldön, mint kifelé békés irány
zatú. A külpolitikáról Churahill eze
ket mondotta: Befolyásunk sohasem 
volt nagyobb, mint most, arra törek
szünk, hogy enyhítsük a boszu érzel
mét a megvert ellenséggel szemben, 
mert Európa gazdaságának újjáépíté
sétől függ Nagybritannia boldogulása 
is.

és a következő hét vasárnap délutánján 
is megismétli a színház: Tatárka) Élgy 
ide 'Oban-son és Oxfordi herceg cimü 
nagysikerű darabokat, vulamánt a ki
tűnő magánszámokat.

♦ Az Uránia — Boleyn Anna-filmje, 
Az a filmkolosszus, amelyet az Uránia 
bemutat, a legnagyobb alkotások közé 
tartozik. Nagyságát talán semmi seni bi
zonyítja élesebben, mint az, hogy ezt a 
német gyártmányt az elismerés pálmájá
val fogadta a legjobban gyűlölködő Ame
rika. Az amerikai mozik valósággal ver
senyeznek egymással ennek a filmnek a 
bemutatásában és Menny Portén művészi ; 
alakítása, valamint a rendezés nagy stí
lusa mérhetetlen vagyont szerez ezzel a 
német filmipar nőik. A film rendezője Ln- 
bitsch, magyar ember, művészi kvalitá
sait most azzal honorálja az amerikai 
fihntröszt, hogy — Őt szerződtetnék a 
nagy amerikai filmek rendezésére, ame
lyeket Európában fognak gyártani. Az 
Uránia szombati 'bemutatója óta ezren és 
ezren tódulnak a film megtekintésére. A 
teljes kétórás dvadá'so'k 6, 7 és 9 órakor 
kezdődnek.

♦ A Hindu síremlék első része: „A 
túlvilág vándora'' a Ronaissancoban. 
Az előadások fél 6 ée 10 órakor kez
dődnek.

A Kamara rekordműsora ez a hét. 
Sóimé nyújtott film annyi művészetet, de
rűset, megrázol és izgalmakat, mint a 
Tilos város, a főszerepben Norma Tat
inad f/e-MŰ, és a Fehér pokol, mely az 
alaskai hómezftkre visz el (bcnnnííket. — 
Előadások: 5, 7 és 9 óraikor.

♦ Mozgókép Otthon. Minf vaflami 
nagy világesemény, ugv terjedt el a fővá
rosion a Mozgókép Otthon nagy uj ame
rikai műsorának a „Tüzmacsika“ és n 
„PáTis szenzációjáénak a híre. >Páris 
szenzációja" egy ragyogó szépségű mcs- 
tcrniűve, a ..Tüzniacskíi1* egészen egyedül
álló ösiszdiasonlithiataflan kűTönlegesséffe 
a za in erikái filmművészetinek.

♦ Az Omniában a Hindu ■iramlék 
eliső része, a Houdtnl második előadása 
minden, előadáson bemutatásra kerül. Elő- 
adások 4, háromnegyed 6, f^l 8 és fél 10 
órakor.

♦ A Fővárosi Gyarmelkbarát-Efeyesü- 
fet VII. csoiporíja vasáftiapi jótékony- 
oólu előadásán a két Jegyinak-gyurók 
nagry sikert aratott.

Bőn Mzíj 
t$ bízva Nzzil

az influenza ellen

a Lyaoformban

févjfiez
elérhet/ mindenki, ha valódi DIANA arc- 

s^PPant használ. E 
világhírű készítményhez nem

adunk
Nagyon Is érthető tehát, hogy

mtngen
nö csak ezeket a csodaszereket Sári a 
^níyiSZn^ba? * PtP^^toben. Min- 

■aJ eey»zer használta, saját
jószántából figyelmeztet minden J

leányt
mindenütt kapható.

Sopronból jelenít tmlósilónk- p , 
kapMny tegnap Oslo fel i2.kor /“'• 
meg Simon Elemér vörőskere,^ 
zond-nofc, <lr. Sziichovátht, ltnro r.-, 
és dr. Afrdl;, Ferenc 
sotaocbányai bttnyásMknd-mia nívó, . 
kei fáklyás meneHei és 
Pedtom-ol í, M,írtíIl „ PamiOT,i„*  J 
beli szállására. Ma’ délelőtt n B 
vőröskerrazt választmányi nlisl tar(„ “ni 
vendég feleletére, majd Pe(now ‘ 
az. anya- és eseosemth-éilö >nléra(ín,rt„ 
és mogigérle, hogy . körtrt, f 
sél kiegészíti.

Délben Pedlowot társawfréd nfkalml.
Vili ünnepeltek, melyen sok 
hangzott el, majd 
emelkedett.

— Örülök, hogy eubban a

f elköszönik 
,s szólásraPcdlow

városiban le
hetek. mely rövid idővel ezelőtt oly fó
nyes tatHijelét adta égd hasnria5ságtaal, 
Napján de nagyon megumttem a ma- 
Oliarokal, sajnos azonban, jtmius dsttjén 
el kall hagynom ötifiket, arajt fájó szivre| 
teszek meg.

Pedlow kapitány holnap jön vissza 
ItestTe, útközben azonban Győrött kiszáll 
és megnézi «iz ottani .kórházat, hogy fel
szerelései kiegészítését elintézze.

KÖZOAZDASAG
Vasárnapi magánforgalom

Az értéktőzsdei magánforgalomban 
szombat este a bankok még valutákba] 
tekintélyes megbízásokat adtak, de va> 
sárnap már csak nagyon kevés kötő 
történt. Allsmvasutra 5100—125, On 
szágos fára 1100 maradt pénz. Dollái 
708—13 között mozgott, márka 302— 
05, lei 538—42, szokol 1175—85, » 
kább névlegesen. Osztrák ezres 10’/#—$ 
és bécsi kifizetés ll’/a—% volt, ’ j

A Kartonnyomőipar Rt olaptókéjS 
7J4 millióról 15 millió ikoronára emelt Ax 
összes uj részvényekre ez eddigi részvé
nyeseknek 1 : 1 arányban 1100 korona bei 
cjviel áron elővételi jogiak van, mely már
cius 9-ig gyakorolható a Hitelbanknál •

Az Általános Faipari tőkeemelése. 
Az Általános Faipari és Faakcreskedelmi 
Rt. még január 28-án rendkívüli közgyű
lést tartott a^rpa őkéjének 15 millióról 30 
30 millióra való fölemelése ügyében. Ak
kor azonban a tőkeemelést a ikedvezőllen 
tőzsdei és pénzügyi viszonyokra való te
kintettel nem vitték keresztül, A társaság 
úgy találja, hogy a mai viszonyuk alkal
masak a tőkeemelésre. Legalább erre vall, 
hogy most hoz piacra ujablb 75.000 darab 
részvényt, amelyet a részvényesek dara
bonként 400 koronáért megvehetnek.

A Pesti Tőzsde legújabb számának 
vezércikkét Jankóidéit Béla volf kultusz
miniszter irta a drágaságról és az index- 
számokról. Papp Dezső államtitkár a 
bankházak numerus olnususáról nyilatko
zik. Rendkívül gazdag hírrovat, áru- és 
értéktőzsdei beszámolók teszik változa
tossá a Pesti Tőzsde leujább szúrnál.

A Wiener Kommercialbank tőkeeme
lése. A Wiener Kioonmercial bánik, mély
ítek Budapesten is van igen élénk üzleti 
tevékenységet 'kifejtő fiókja, alaptőkéjét 
legutóbbi (közgyűlési határozat alapján 
500 millió n. o. koronára emeli fel. Az 
elővétel! jog 1 : 3 arányban bezárólag f. é. 
március 7-ig á Wiener Kommerbank bu
dapesti fiókjánál (V„ Deák Ferenc-lér 2.) 
gyakorolható. Az uj részvényekre dara
bontként 12000 n. o. korona és f. é. január 
1-től számi (ott ö% kamat fizetendő be.

NEMZETI ROYAL ORFEUM
Telefon: József 121-Ö8. Kezdete fél 8-kor. 

A MOZIBOLOND Karinthy-Willy Engel-Bcrgcr 
filmopcrcttjc és a saenzádós márciusi műsor.
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