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nyilatkozása volt. A pártértekeilei AppOnvinak 
ésGiefcsweiftnek is köszönetet riiondott á kibon-
takozás nagy munkájában teljesített nagy szol-
gálataikért, melynek során egyhangúlag a kö-
vetkező határozatot hozta: 

A párt örömének ad kifejezést afölött, hogy 
fTüszár""KáröIynak sikérült a koncentrációs ka-
binetet megalakítani. Sajnálattal látja azonban 
a párt, hogy a keresztényszocialista politika 
határozott hívei csak elenyészően kis számban 
vannak képviselve az uj kormányban, amelyben 
a magát névszerint is keresztényszocialistának 
valló párt helyet nem foglal. A "pártnak élénk 
óhajtása, hogy ellenőrző hivatását a keresztény 
blokkon belül állva teljesíthesse. 

El len ié tek az Országos 
Nemzet i Pártban. 

Budapest, november 29. Az Országos Nem-
zeti Pártban felmerült ellentét még élesebb for-
mában jeleutkezett ma este a párt szervező-
bizottságának ülésén. A tanácskozásközben a 
párt titkára bejelentette a szervező-bizottságnak 
Lovdszy Mártonnak az üzenetét, hogy nem jön 
el, mert vissza akar vonulni a politikától. 
Lovászy elhatározásának oka, hogy a volt 
munkapárt és az Országos Nemzeti Párt között 
megindult fúziós tárgyalás során a volt munka-
párt azon föltételt állította föl, hogy Lovászy 
Márton, aki részes az októberi forradalomban, 
lépjen ki a pártból, ők viszont azon személyi 
áldozatot hozzák meg, hogy Lukács László 
visszavonul. 

A eseti d e m a r k á c i ó s vonal . 
Budapest, nov. 29. Az antant-missziók bizott-

ságot küldtek Sátoraljaújhelyre az ottani de-
markációs vonal megállapítása végett. A csehek 
ugyanis azt kívánják, hogy a demarkációs vo-
nal a város kellős közepén vonuljon végig. 
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Minden Jobb fflszer- és cse-
mege-flEleiben kapható. 

A szentmihálytelekiek ellenszegültek 
a paprikarendelet végrehajtásának. 

A rendőrség sortüzet adott. — T i z e n e g y sebesü l t huszonhárom le tar tóz ta tás . 

(Saját tudósítónktól.) A városháza emeleti 
folyosóján szombaton d. e. szentmihálytelekiek-
nek szokatlanul nagy küldöttsége szorongott. 
A polgármestert várták, aki tanácsülésen volt. 
A férfiak nyugodtan ácsorogtak, de annál élén-
kebben beszélgettek a munkában korán meg-
öregedett asszonyok, akik közül azonban kivált 
néhány jómódú, jól öltözött termetes asszonyság. 

A nők közül némelyiknek ki volt sírva a 
szeme. Sokan kérdezősködtek, hogy mivégré 
jöttek a szentmihálytelekiek ilyen sokan a 
városházára. Egy jóképű, fiatal, katonabluzos 
ember készségesen adta meg a fölvilágosítást. 
Választékosan beszélt, még az ö-zést is kerülte. 
Elmondta, hogy pénteken nagy eset történt 
Szentmihályteleken. A paprika-rekvirálásnak 
ellene szegült a nép, mire a rendőrség a tö-
meg közé lőtt. 

Nemsokára beengedték a soktagu küldött-
séget a polgármester szobájába. Itt ugyanaz a 
katonabluzos, akit, mint „jó szótehetségü em-
bert? vezetőnek választottak a szentmihálytele-
kiek a következőket mondta: 

— Nagyságos Polgármester url A szent-
mihálytelekiek nevében jöttünk el, mert nagy 
sérelem eset rajtunk. A rendőrség és a csend-
őrség pénteken a népre lőtt és sok ártatlan 
ember megsebesült. Ez ugy történt, nagyságos 
Polgármester ur, hogy csütörtökön kimjárt két 
ur. Rendőrök is voltak mellettük. Azért jöttek, 
hogy lefoglalják a szentmihálytelekiek papriká-
ját. Erre a nép földühödött, különösen az 
asszonyok. A két embert megtámadták, de 
csakis a nők. 

— Csak mezitkézzel, mondja közbe egy 
idősebb szentmihályteleki. 

— Fegyvert nem használt senki, mondja 
tovább a szónok. A két embert, igaz, hogy 
megverték. Akkor azok a rendőrökkel együtt 
kocsira ültek. Gyerekek, de csakis gyerekek 
sárral hajigálták a kocsit, mire a rendőrök 
megfenyegették a szentmihálytelekieket. Másnap, 
úgymint pénteken, ötven-hatvan rendőr és 
csendőr jött Szentmihálytelekre és előbb vak-
töltéssel lőttek az emberekre, aztán élessel is. 

— Mindent levertek a helyébül! 
— A szappanyunkat is széthányták 1 
— A húgomat is megverték! 
Mindegyik egyszerre beszélt. 
A polgármester csendesítette őket s ő kez-

dett el beszélni: 
Hallottam, hogy mi történt Szentmihálytele-

ken. Nem egészen ugy volt, ahogy maguk 
elmondják 1 

— De ugy volt, felelik kórusban. 

. (A p o l g á r m e s t e r az 
i zgatók ellen ) 

— Én máskép értésültem. Maguk indulatos 
természetűek! Izgatók vannak maguk között! 
Ez a baj 1 A bitang izgatókat ki kell selejtezni! 
Nekem se tetszik a paprikarendelet, de addig, 
ameddig a kormány, nem változtatja meg, végre 
ke.U azt hajtani. Egyszer már tanuljanak meg 
engedelmeskedni! Áki nem engedelmeskedik a 
kormány rendeletének, az nem becsületes ma-
gyar ember, az nem magyar ember. Maguk, 
mint én tudom, ellenszegültek a hatóságnak, a 
kormány két megbízottjának és a rendőröknek, 
sőt maguk erőszakoskodtak, meg is verték 
őket. Mikor pedig másnap, pénteken 50 főnyi 
rendőri karhatalom ment ki, maguk ásóval, 
kapával fogadták őket. 

— Mink nem, mondják a szentmihálytelekiek 
egyszerre. 

— Ezek közt, kérem, nagyságos Polgármester 
ur, egy se volt támadó! Ezek mind jó magyar 
emberek, egyse volt köztük kommunista. A 
franciák is megdicsérték a szentmihálytelkieket, 
hogy mintanép lehetne. De a paprikát nem 
lehet olyan olcsón odaadni, mert az most az 
egyetlen jövedelem. 

— A földek egyrésze a szerbek alatt van, 
mondja egy másik. Az én kukoricatermésem is 
odaát van, épp ugy, mint huszonhat holdon a 
városé. Nekünk csak a paprikánk van már. 

TARCA 
Bilánc. 

G ö r ö g tüz három l e v á g á s b a n . 

Első. 
Palota a Különféle Stílusokhoz. Barokk bal-

dakin. Pompeji freskók. Ripsz Garnitúra. Wiener 
Warkstatte. Englisch Spoken. Háttérben az 
országház Steindl Mór stílusában. Csenovai 
zsoldosok akontó nélkül jönnek, éhenhalnak és a 
Kassba mennek. 

Első zsoldos: Én meghalok, szaktárs ! Oly mély 
a zsebem, mint egy alapeszme a harmadik föl-
vonás végén ! 

Második: Könnyű neked, te végzel 1 De nekünk 
még egy egész estét kell betölteni a mozgalmas-
ságunkkal, ahogy az kinéz 1 (Kiviszik a holttestet 
a császári udvarra.) 

Szétsy Iréné (jön és betölti a színpadot. A szín-
falak mögött gyanús zajcsinálás). Mi ez kérem, 
kuglizás vagy dobolás ? 

Drámai anyacsászárné: Dehogy, Milikém, 
ágyúdörgés. 

Szétsy: De hol van az a niemand, az a királyom, 
császárom, partnerem ? 

Drámai anya: Mindjárt itt lesz, most puccolja 
ezüstösre a szattyánbőrét a Bánk bánból. 

Szétsy: Hát csak gyerünk, gyerünk, mert Moha-
med Mór dr. vár és egyáltalában unom az ilyen 
színpadi retorikát, aminek se teteje, se sikere 
nincsen. 

(Elvonulnak öltöző lakosztályaikba.) 

Konsten őrnagy és Csenovai Zsoldos dr. (jön-
nek. Viharfelhők vonulnak a közönség egére). 

Konsten: Beszélhetek ? 
Dr Zsoldos: Szabad folyást engedhetsz a ha-

gyományos beszélő művészetednek, amennyire 
derék sugónénk megengedi. 

Konsten (beszél. Sugólyukat beszél a csenovai 
gyomrába. Miután husmérgezés tünetei forognak 
fenn, elhallgat). 

Dr. Zsoldos: Ja, igaz, jönnek az ifjú törökök 
és rendezni akarják a keleti kérdést veled. 

Konsten: Rendezni, azt szeretek. Mit szólsz a 
rendezéshez, mi ? 

Dr. Zsoldos: A felekezeti viszonyokra gondolsz? 
De csitt, jönnek az ébredő pogányok! 

Konsten: Várjanak 1 Előbb társulati gyűlést hí-
vunk össze, azon eldől a bilánc sorsa 1 De hol a 
Fészekben van a gazdánk, hogy ő nem játszik 
szerepet ebben a Herczegben ? (Függöny.) 

Második. 
Ugyanaz balra. A kuglizás egyre tart. Szereplők 

erősen vándliznak. A súgás folytoji erősödik, 
Karszemélyzetből és együttesből töbtfRi kiválnak 

és önállóságra törekednek. Fokozott szemjáték a 
nézőtér kiemelkedőbb egyéneivel. Zöld Iréné 
színházat és társaságot játszik a szivekkel. Szétsy 
Iréné jön, lát és meggyőződik róla, hogy a darab 
tovább is áll, ezért ismét elvonul lakosztályaiba 
egy jobb szerepre elkészülni. Ifjú törökök meg-
nyitják a dumát. Konsten kémei jelentik, hogy 
nagy örménymészárlás következik, ha a Török 
Béla drámáját megismételik. Az összes javítás 
alatt álló órák zárórát ütnek. Kakukkórák, vek-
kerórák, napórák, toronyórák lánccal, pásztor-
órák láncossal. (Függöny.) 

Harmadik 
és utolsó. Ugyanaz össze-vissza. Tömegjele-
netek. A bilánc a vég kezdetét jelenti. Menteni, 
ami még menthető. Az összes görög és török 
tüzek. Vörös hóhérok jelennek meg jobb és bal-
fenéken és kijelentik, hogy amennyiben a duma 
azonnal föloszlásnak nem indul, nem kegyelmez-
nek meg az ¡utolsó sugóné életének sem. 
Aase halála. Színpadi istenek alkonya. Zöld 
Iréné egy csenovai csajkán menekülni óhajt, Zöldi 
Vilma névre szóló okmányokkal. 

Vörös hóhérok (Herczegre céloznak): így hal 
meg az utolsó Pappendekliosz! 

(Függöny.) 
Gyalu. 

1 * t*fÜ III j e | ( ilegszebb női fehérnemüek, női, férfi és gyermekharis-
nyák, chiffonok, batistok, zephyrek legnagyobb választékban 
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