Politikai vita a munkanélküliek gyűlésén.
(Saját tudósítónktól)
A munkanélküliek
pénteken délelőtt gyűlést tartottak a Korzómoziban. A Korzó-mozi helyiségét zsúfolásig
megtöltötték a munkanélküliek. A gyűlés, noha a kommunisták is megjelentek, rendben
folyt le. A túlnyomó többségben levő szociáldemokraták a kommunista szónokot is nyugodtan meghallgatták, bár előbb a pártvezetőség tagjainak beavatkozására volt szükség.
A gyűlés lefolyásáról az alábbi tudósításban számolunk be :
Szabó János hatásos beszéddel megnyitván az értekezletet, Wallisch Kálmán emelkedett szólásra. Hosszabb, meggyőző, érvekben
gazdag beszédben ismertette a politikai helyzetet a szakszervezetek működésével kapcsolatosan. Történelmi áttekintésben fejtegette , a
szakszervezetek kialakulását. Rámutatott arra,
hogy a munkanélkülieknek most alkalmuk lesz
szervezkedésükkel elősegíteni és megvalósítani
oly társadalmi rendnek kialakulását, hogy azok
az égbekiáltó igazságtalanságok, amelyeknek
szenvedő részesei a munkanélküliek is, megszűnjenek és munkájával mindenki boldogulhasson. Nemsokára megtartják a nemzetgyűlési
választásokat. A munkanélkülieknek módjukban
lesz tehát arra, hogy szavazataikkal a szociálista állam megteremtését előmozdítsák. Ha
szociáldemokrata képviselők kerülnek túlnyomó többségben a parlamentbe, bizonyos, hogy
nem lesznek munka nélkül azok, akik dolgozni akarnak.
Wallisch ezután kifejtette, milyen nagy
proletárérdek a pártegység fentartása, hogy
mindazok a társadalmi osztályok, amelyeknek
közös érdekeik vannak, egy táborban tömörüljenek. Wallisch nagy tetszéssel fogadott beszéde után Udvardy kért szót a kommunisták részéről. Udvardyt a gyűlésen megjelentek nem
akarták meghallgatni, de amikor a szociáldemokrata párt vezetőségének tagjai felszólították
a gyűlést, hogy nyugodtan hallgassa meg a
kommunista szónokot is. Udvardy megkezdhette beszédét. Azt mondotta, hogy a kommunisták nem a proletártömegek egységét akarják
megbontani. A proletárok — mondotta —
együtt fognak maradni, csak a vezérektől fognak elszakadni.
Wallisch Kálmán reflektált Udvardy felszólalására. Nem felel meg a valóságnak, —
mondotta, — hogy a párt elszakad a vezérektől.
Ennek ellentmond éppen a napokban lezajlott
budapesti demonstráció, amelyen a kommunisták nagy kisebbségben maradtak, és a proletárok hatalmas tömegei nyilatkoztak meg a vezerek mellett.
Stehly István szólalt fel ezután. A pártegységet keli mindenek előtt megóvni, mert
enélkül szétforgácsolódik a proletárság ereje.
Még többen szólaltak fel, mire a gyűlés rendben szétoszlott.

Belgium követelése.
London, február 28. A Daily Telegrafen
jelenti Párisból: Belgium azt akarja, hogy
Hollandiát a tőle elvett területekért KeletFriesland egyrészével és Emden városával kárpótolják. Azt hiszik, hogy anglia ezt a javaslatot támogatni fogja.

Olaszországban terjed a
köztársasági mozgalom.
Zürich, február 28. Olaszországi jelentések
megerősítik a hirt, hogy szerte Olaszországban,
különösen Lombardiában erősen terjed a köztársasági mozgalom. Az utolsó milanói tüntetés
a lombardiai szociáldemokraták hatalmas megnyilatkozása volt.
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fi borbélyok uj tarifája.
— A Scheinberger é s Popper-féle
gyár a bőrárak emelését kéri. —
(Saját tudósítónktól.) Március elsejétől fogva
minden borbélymühelyben figyelmeztető fölirás
tiltja el a vendégeket attól, hogy borravalót
adjanak a segédeknek. Régi közóhajíás valósul
meg ezzel és kívánatos volna, hogy vendéglőkben és kávéházakban is megszabaduljunk
már a borravalótól. Azokat a filléreket, amelyeket a borbélysegédeknek, pincéreknek szántunk,
szívesen adjuk hozzá a fölszámított árakhoz. A
baksis megszégyenítő arra, aki elfogadja, de
kellemetlen arra is, aki adja. Uri hencegés versenyezve tódította nálunk, a borravalók országában, a baksis mekkoraságát. Ezt a versenyt
nehezen birjáktkispolgárok, munkások zsebei.
Örülünk hát annak, hogy vasárnaptól kezdve
minden borbélymühelyben kötelező lesz ennek
a felírásoknak kifüggesztése:
Tisztelettel értesítjük vendégeinket, hogy
a borravaló adása és elfogadása tilos.
Ezt a felírást az árvizsgáió-bizotíság pénteki ülésén tették kötelezővé. A borbélyok tarifáját is véglegesen megállapították. A borotválás 1 K 50, borotválás hajfésüléssel és
hajkenéssel 2 K. Ha a borbély a borotválás
közben összekuszált hajzatot megfésüli, anélkül,
hogy kenőccsel frizurát csinálna, csupán 1K50
fillért szabad fölszámítania. Hajvágás géppel
2 K 50. Hajvágás ollóval 3 K 50, gyermekhajvágás géppel 2 korona, frizurára, ollóval 3
korona. Fejborotválás 4 korona. A bérletrendszert nem törölték el, de az árak természetesen
jóval magasabbak. Mindennapi borotválás 45
korona.
s.

Még egy érdekes üggyel foglalkozott az
árvizsgáló bizottság. Ez a következő :
A Scheinberger és Popper-ié\e bőrgyár
részére a város teriiletérői és környékből nyersbőrt utalnak ki földolgozás végett. A cég azt
kérte az árvizsgáló bizottságtól, hogy — tekintettel a munkabérek nagy emelkedésére és a
cserzőanyag drágaságára — engedtessék meg
neki, hogy a maximális áron 30 százalékkal
fölül árusíthassa a kikészített bőrt. Kérelmének
vasárnapig való elintézését is kívánta, mert
béremelést sürgető munkásai ultimátumuk lejártának határnapjául vasárnapot tűzték ki.
A kérelem ügyében már tárgyalt az árvizsgáló bizottság, még pedig a polgármester megbízásából. A bizottság véleménye szerint a cég
kívánságát teljesíteni kell, mert szerinte kétségtelen, hogy a gyár csak veszteséggel dolgozhatnék, amire persze nem vállalkozhatik.
Egyébként a bizottság kétségtelennek tartja, hogy
az Országos Árvizsgáló már nem sokára fölemeli a maximális árakat, még pedig magasabban, mint a szegedi cég kivánja. Ha az áremelés bekövetkezik, akkor a Scheinberger és
Popper-féle gyár nem fog többet kapni az általa most kívánt 30 százaléknál.
Azt a nyersbörkészletet, amely most van
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a gyárban, csak két hónap _ alatt lehet feldolgozni, addig az Országos Árvizsgáló uj ármegállapításai érvénybe lépnek. A város lakossága
nagyon rá van szorulva a bőranyagra, már
pedig az egész környéken egyetlen gyár most
a Scheinberger és Popper cégé. A cipő-szükségletet silány külföldi anyaggal keli most kielégíteni, ami a fogyasztónak háromszoros
árba kerül. Az árvizsgáló bizottság azt javasolja a polgármesternek, hogy a kérelmet sürgősen teljesítse és a kereskedelemügyi minisztertől táviratban kérjen fóváhagyást.
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Hock János.
Hock Jánost, a magyar forradalom Sieyés
abbéját, a függetlenségi eszme mindig bátor
harcosát Károlyi Mihály megkínálta a váci püspökséggel. Ha valaki a mai magyar papok közül, hát akkor Hock János megérdemli ezt a
díszes stallumot. Aki püspökséget kiván, jó
dolgot kiván — mondotta már az Apostol is.
Bizonyos, hogy az aranyszájú magyar papnak,
aki elsőrendű tehetség, ambíciója volt valamikor a püspökség, a főpásztorság, amely nem
csupán dekórum, de egyúttal szabad, tág tér
arra, hogy egy értékes papi egyéniség a nyáj
javára sikeresen apostolkodhasson. Hock János
.„azonban most egy nagyszerű gesztussal eltolta
magától az aranyos pásztorbotot és az ékes
süveget, ő továbbra is a magyar népköztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke kiván maradni,
az egyszerűség és demokrácia ornátusában
szolgálni a haza ügyét, a nemzet érdekét,
a magyarság legfőbb javát. Nem akar Schuszter Konstantin és Csáky gróf kényelmes
utóda lenni, inkább Martinovicsé, inkább azoké
az apostoli lelkű papoké, akik az irás és a beszéd művészetével és a tett mindennél szebben
beszélő ékesszólásával használtak a haladásnak,
a kis hazának és a nagy emberiségnek. Ma,
amikor dus és gőgös főpapok nyiltan vagy titokban pártot ütnek az uj eszmék uj korszaka
ellen, jóleső elégtétellel és örömmel üdvözöljük
Hock Jánost, aki minden külső fény és jólét
csillogását elutasítva, a forradalmas lelkii názáretinek igaz és hü tanítványa marad, az elnyomott és szegény magyarság pásztora, tanítója és vezetője történetünk e borús dicsőségű
fordulóján . . . Ez a valódi Krisztus szive szerint való férfiú.
— Értekezlet az elnöknél. Budapestről
telefonálja tudósitónk: Péntek délután Károlyi
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Szerelmi játék 4 felvonásban.
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Bánhidy Ilona,
Várkongi Mihály.

A magyar filmgyártás diadalaElőadások köznapokon: fél 5, 6 és fél 8 órakor
Vasárnap és ünnepnapokon fél 2, 3, fél 5, o es
fél 8 órakor.

