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n N»íi Hateo bevonulása
Százezrek lelkesedése fogadta a csapatokat

Horthy MIktés Wvezér íSMalm^Wo wiiiiit he Budapestre
A római Jégiák és Napokon gránátosainak lépése alatt rengett egy-' 

toron úgy a föld, mint ma a magyar Nemzeti Hadsereg bevonulásakor. 
A légiók és a gránátosok meghódították a félvilágot, tartományokat és 
országokat szereztek Rómának és Pórisunk, ahol megjelentek, min

denütt tiszteletet és meghódolást szereztek hazájuknak. A magyar Nem
zeti Hadsereg a magyar föld egyik feléről vanult lx? ma az ország fő
városába, hogy tovább nyom-uljon az ország másik felébe. Nem hódí
tástól tértek vissza, nem hódítani vonulnak előre, mégis ugv fogadtuk 
n magyar katonákat, mintha felszabadítóink érkeztek volna. Pannónia 

ősi földjéről jöttek a magyar katonák. Ahol átvonullak, magyar szivek 
lelkes dobbanása fogadta őket és soraik után tágra nyitott szemmel né
zett a Dunántúl népe. Hadsereget soha és sehol nem fogadtak ekkora 
tisztelettel, ekkora rajongással és ekkora reménykedéssel.

Napóleon gránátosai nem bámultak akkora csodálattal és rajongás

sal a vezérre, mint ahogy a mi hadseregünk legényei tekintenek föl ve
zérükre, Horthy Miklósra. Mit jelent a Nemzeti Hadsereg Magyaror
szágnak! Jelenti a jelen millió veszedelme közül a biztos és nyílegyenes 

kivezlő utat, jelenti a nemezei ellenségeinek a pusztulását, jelenti 

a férfi erős karját. A szenvedések és a munka verejlékes utján ez 
a hadsereg fog átsegíteni, fog megvédelmezni és biztosítja a munkához 
szükséges nyugalmat és rendet. Mert a lerombolt haza újjáépítéséhez 

elsősorban nyugalom és rend kell.

Zászlódiszben, fellobogózott utcákon át, ünnepi ruhát öltött nők és 
férfiak, aggastyánok és gyermekek, szegények és gazdagok sorfala 
között vonult be a magyar Nemzeti Hadsereg Budapestre. Az ország 
legfőbb egyházi méltósága, a bíbornok-hercegprimás megáldotta a 'ká
polnákat és kifejezést adott az egész város és az egész ország ama kí

vánságának, hogy a hatalmas isten legyen jó szívvel a sokat szenve
dett magyar nemzet katonáihoz. Azok a szónoklatok, amelyek elhang

zottak, Budapest szivéből fakadlak és azt a koszorút, amelyet hadse
regünk homlokára fontunk, az egész magyar nemzet kötötte lelke- 
' sedésével.

Évszázados remények váltak valóra a mai napon. A nemzet évszá- 

• zados óhajtása teljesült, mikor örvendezve köszönthettük a magyart 
'Nemzeti Hadsereget. Csaba vezér, Árpád fejedelem, Szent-István, Má

tyás király, Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos katonái ezek a keménylar- 

tásu legények, akik, mintha a földből varázsolták volna elő őket, egy- 

I szerre csak megérkeztek. Ezer esztendő álma, nagy fejedelmek és nagy 
i királyok büszkesége ez a sereg, amely megvédi a magyar földet külső 

és belső ellenségtől, megvédi a magyar kultúrát, amit évszázadokon át 
’ugy teremtett a magyar, hogy egyik kezében a tollat, a másikban a 

kardot tartotta. Történelmünk legragyogóbb napjai elevenednek meg 
(előttünk, ha erre a magyar seregre gondolunk, amely ma tette lábát 

először Budapest földjére. A Dunántúl hazafiságát, óserejét, régi apát
ságok és ősi templomok puritánságát hozták számunkra, hogy meg

mutassák az ország félrevezetett és rövid időre megtévesztett népének, 
hogy a magyar nép hazafiságát és magyar erkölcsét soha, de soha nem 
lehet eltörölni a föld színéről.

És Budapest hódolattal fogadta ezt a hadsereget, mert Budapest 

sem akar más lenni, mint magyar. Horthy Miklós fővezér bölcs figyel
meztetését egész Budapest megérti. Ez a város már megbünhődött min- 

‘ den bűnéért, ez a város magyar akar lenni, dolgozni akar a haza 
I javára. Soha hadsereget nem fogadtak olyan rajongással és hódolattal, 

'mint Budapest a Nemzeti Hadsereget.

Horthy megérkezése 
Budapestre

Vasárnap reggel süni. szürke, ólmos 
felhők borultak a főváros fölé. A haj
nali szürkületben már talpon volt az 
egész város, a legelső villamosok is 
zsúfolásig tömve haladtak a hidak 
felé és különösen a Ferenc József hí
don volt szokatlanul élénk a forgalom. 
Rendkívül sokan iparkod Iáik ugyanis 
a Fchérvári-utra és a Gellert-térre, 
hogy tanúi lehessenek a Nemzeti llad 
sereg bevonulásának és üdvözölhessék 
annak diadalmas fővezérét: Horthy 
Miklóst. Katonák, polgárok helyezked
tek el a budai útvonalon és igen sok 
nő virágcsokorral, bokrétákat

Künn a kelenföldi pályáim varon is 
élénik az élet már a kora reggeli órák
ban. Még hajnali szürkület takar min 
dent. de máris tele van a pályaudvar. 
Autókon jönnek tisztek, hivatalos sze
mélyek. hogv fogadhassák az érkező 
fővezért Hét óra elmúlott, amikor jel
zést kap a pályaudvar és nemsokkal 
későid) befut a külön vonal, amely 
hozza Hortliu Miklós fővezért ás szü

l
I

kebb vezérkarát. Nemsokkal később 
kinyílik az egyik szalónkocsi ajtaja és 
láitható lesz a fővezér magas, férfias 
termete. Nyugodtan, katonásan halad 
le a lépcsőn. Szemében az akaraterő, 

az elhatározás tüze cg. 
mosoly. Tengernagyi 
van, sötétkék kabátján 
érdemrendek, sapkáján

ajkán finom 
egyenruhában 

csillognak az 
nemzeliszinü

Ezalatt a Gellért-lcren egyre na
gyobb tömeg gyűlt össze. A Gellért- 

___ _ ,___ __________ _________ szálló előcsarnoka már tele van a 
szalag. Az eléje lépő tiszt jelentését fo- fogadásra megjelent notabilitások- 
gadja, azután az állomásfőnökkel váll kai. Itt viui. Rődy V'wixdnr polgár- 

néhúny szót, majd vezérkarával együtt
1 keresztül halad a pályaudvaron, lóra

kap s néhány pillanat 
hadserege élén halad, 
ben vonul 
Atlós-uton és Fehérvári-utón át a Gél- 
lért-térre. Zászlóerdők köszöntik a fő
vezért és katonáit, virágok borítják 
előttük az utat. Mindenhol harsogó él
jenzés. ováció. A Fehérvári-ut sarkán 

i a diszlovasrendőr szakasz léptet a me
net elé Gersrich parancsnok vezetésé 
vei és ugyancsak lovasrendőrszakasz 
zárja be a menetet. A fővezér melleit 
S’oós tálKunok lovagol, utána Dórii Bé-

• la tábornok, gróf Csáky Zsigmona,1 Miklós

mester, Déri és Folkusházy alpol
gármesterek, az. egész, fővárosi ta
nács, Hazai Samu báró csukaszürke 
tábori uniformisban, zsedényi 
Ambrózy Emil összekötő tiszt. A 

a Nemzeti Hadsereg az pompásan díszített Gellért-szálló 
ablakai ós balkonjai zsúfolásig tele 
\annak, ~ 
tömeg 
zászlók, 
den felé.

Háromnegyed kilenc felé jár az 
idő, amikor Horthy Miklós fővezér 
érkezését jelzi a kürt. A diszma- 
gyarba öltözött polgánnesler föllép 
a tribünre, amelynek két oldalún 
városi diszhajduk állanak. Horthy 

fővezér fehér paripáján

mulva már
Diadalmenct-

Lehár báró ezredesek léptetnek, majd 
rohamcsapa tok s a gyalogság követ
kezik. Ezután egv század tábori csend
őr jön. majd huszárok és tüzérek.

li Gellért-téren

a Dunaparton sűrű ember
hullám zik, nemzetiszinü 
szalagok lengenek min-

’ mogdil a szónoki emelvénnyel szem- 
• ben. Riadó, zengő éljenzés resz
ketted meg a levegői, percekig zug 
az ünneplés:

— Éljen Horthy Miklós!
— Éljen a magyar hadsereg!
Percek mádnak el. mig az ováció 

megszűnik, mire a polgármester 
messze hallható hangon megkezdi 
beszédét:

A polgármester Üdvözlő beszéde

Ebbe a nagy térségbe itt. mely a 
vérlanuságot szenvedett széni Gellert 
hegyének lábainál törül el, érchangon 
szeretném beleharsogm a főváros la
kosságának ujongó örömét, hogy íme 
itt üdvözölhetlek Ütőket, magyar 
véreink. Hadd zengené bele hangom 
mindnyájatok szívót a mi boldogsá
gunkkal, hogy végre itt vagytok, vé- 
rünkből való vér, akik Budapest ln- 
kosságáríak nyugalmát, zavartalan 
munkálkodását, boldogulását, békés 
megértését vagytok hivatva biztosi 
tani.

Egytől-egyig a szivemhez szeretné
lek ölfhü benneteket és ebben •
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testvéri ölelkezésben álercztclni vete
tek, milyen teljen a mi örömünk. 
hogy fi haza érkeztetek, hogy itthon 
vagytok és hogy ezentúl a Ii Iái ma
gyar szivetek fog virraszlani tetet
tünk

Rátok ha tekintünk, elfeledjük 
mindazt a sok szenvedést, melyet ki
adottunk, mindazt a vértan uságol. 
melyet elviseltünk, mindazt a köny- 
nyet, melyet titokban hullajtottunk, 
mindnri a ‘óhajt. melyet magunkba 
fojtct'.i'nk Élni fog és virulni fog a 
nemzet melynek ilyen ifjúsága '•au

Mint Budapest polgármestere a fő
varos egész lakossága nevében, min
den szcrctetemmel üdvözlöm Önt. 
Kegyelmes Uram. a hadvezért, kinek 
hősi szellemétől, igaz magyar vitéz

ségétől van áthatva ennek a lelkes 
seregnek minden egyes tagja; és üd
vözöllek benneteket, drága vitézek,

■ - i ni ívsége vags tok 
ennek a sokat szenvedett országnak.

Kérve kérlek benneteket: legyetek 
hűséggel Budup< thez. a magyar fö
ltárás minden lakosához! Hassa ál i 
sziveteket a régi, lovagin*.  tiszta ma-| 

A

. szomorú sorsá- 

magvar Nemzeti 

kiváló fővezéréi, 

jelezte, hogy a 

múlt a magyar 

azután Horthy Miklós 

kérném seggel,

nők virágokat szórlak Horthy fővezér 

re és a katonákra, a tömeg ellenzett, 

mámoros, lelkes ünneplésben ünne

pelte szive bálványát, 

nak deménvségét: a 

Hadsereget s annak 

Ekkor hal ágvulövés 

Nemzeti Hadsereg bevo- 

fővárosba 

érces hangon, katonás 
de magvar szivének egész szere letéve! 

mondotta a következő választ:

érzek. (Él-

Polgármester ur!

Fogadja meleg szavaiért hálás 
köszönetemet a magyar Nemzeti 
I; k1j jg nevil<n. Nem vagyok 
abban a lelkiállapotban, h< - j a 
város küszöbénél megszokott frá
zisokat használjuk, lgazsagcrze- 
tem megköveteld, hogy minden 
kertelés nélkül azt mondjam el. 
amit e pillanatban érzek. (Él

jenzés.)

Mikor 
innen, 
ménysug 
hogy 
kezünkben 
a megl ével ijed el t 
átkoztuk 
mert a 
csak a 
láttuk.

még • nipsszc voltunk 
mikor csak halvány rc- 

islogott bennünk, 
valaha még fegyverrel a 

viszontláthassuk ezt 
’ ‘t nagy várost, 

és gyűlöltük. (Iga®!) 
távolból természetesen 

szennyet, a nagy piszkot

i

(A beszédet ebben a pHIffnafh&n m 
Szent Gellért hegyen felállított ütegek 
égyudörgései akasztották meg. amit 

rugó óljeuzé.s követelt.'

nem az üldözést és martyromsá- 
got szenvedő, szegény magyar 
testvéreinket. Szerettük és becéz
tük ezt a Budapestet, amely az 
utolsó években a magyar nemzet 
megrontóju lett. (Úgy van.) Te
temre hívom itt a Duna partján a 
magyar fővárost. Ez a város meg
tagadta ezeréves maliját, ez a 
város sárim tiporta a nemzet ko
ronáját, sárba tiporta a nemzet 
számit? jUgy és yöxps Bon- további útjára cs a íeldigjiletl l ercnc

József hídon ál liz órakor már Pest 
iil-:.ir:ik kőiéi; tapostuk hii megvár 
vén ink.

A Ferenc JózMí-hldtúl 
a Kossuth l.ajos-utcáírj
A szakadó eső és a melszóen hideg 

szél ellenére már derengő világosság
ban ont iák a Calviu lér felé futó utcák 
:</ ünneplő tömegek-1. \ Fövám-téren, 
a Ferdinúnd bolgár király- és a Méh- 
med Szultán-utón ál a Kossuth Lajos- 
utcáig már reggel 8 órakor egv át tör- 
liclellen falanx képződött a járdák 
elült. Itl-ott nagvobb diákok, felső 
leánvok csapatja! iparkodtak tanáraik 
vezetése alatt átvergődni az úttesten 
< lőre megállapított helyükre. Mind
egeik csapat zászlóval, a fiatal honleá
nyok ncmzeli'zinü póznára erősített 
virágcsokorral vonultak föl. A tömegben 
s?e, leszórva Jielw zkedtek el a külön
böző iparlesliilelek. a légi-, llünőblxm a 
ni. -/árosuk, akik kél rúd közé feszi
leli zászló alatt tüntettek magyar ér
zésük mellett.

Kilenc éra után a tovasrendörség 
sisakjai villannak meg a pesti hídfőn, 
legelöl Gerssich főfelügyelő daliás 

• alakja lóháton. I tána Matlyasonszky 
I főkapitány és Bcniczku Tamás főpa- 
rancsnok ülnek egv kocsiban. Majd 

| feltűnik Hódú Tivadar polgármester 
kocsija, bakján diszlx*  öltözött hu- 

■ szárjával.
A Nenizciti Hadsereg élén lovagol a 

fővezér. H őrt hu Miklós.
I — Éljen Horthy Miklós! 
; — Éljen a Nemzeti Hadsereg!

- Éljen a Nemzeti Hadsereg fíJve- 
I zére! kiáltja ezer meg ezer torok és a 

fővezér mosolyogva tekint szót a tö
megen.

Mögötte lépked a szeretett vezér 
lörzskara. Zugó éljenzés száll a már 
ismerős Lehár Antal báró elegáns, 
karcsú alakja lelő , szívből üdvözHk 
gyarmatai Dani Bélát, a dolnrdói csa
ták rctienhetctlen hősét. Sós Károly 
tábornokot, a komorovi győzelem ré
szesét, Janky Kocsárd dandárparancs
nokot, madi Kovács századost. Bcrzc- 
viczu Bélát, a somogvi vitézek pa
rancsnokát. Saslollas huszárok, dél
ceg dunántúli legények büszke csa
pata masíroz most lóháton, valamennyi
nek mellét a kitüntetések sokasága 
díszíti.

Sorra jönnek a somogyi, zalai, vas- 
és sopronmegvei gyalogezredek és 
minden lépésükre hull a virágeső és 
kendölobogtatás ml üdvözletét az, ib- 
lak okból.

Újabb csapatok tűnnek fel. A 82-es 
székely fiuk csapata.

Szimpatikus üdvözlés köszönti a 
Műegyetemi Zászlóaljai. Maid a tüzér
ség hosszú sora következett ágyukkal.

Félliz óra volt, amikor a Calvín-tcri 
templom előtt elvonult a lovasrend- 
örök csapata, amelv a Nemzeti Had
sereg ünnepélyes bevonulásét l*zárta.

A Karoly-kBruton
Kilenc óra felé járt tt- idő. amikor 

a hadsereg éle feltűnt a Mehmed szul- 
lán-ul torkolatánál.

Zugó-viluirzó óljennel fogadta a 
Horthy Miklós fővezér vezetése és ve
zérlete alatt felvonuló hatalmas sereget 
a közönség, amely hal-nyolcas sorok
ban, sűrűn megtöltőié az egész utteslet 
ameddig csak a szem diát halott.

Orkánszerii. szűnni ncin akaró éljen
zés riadója fogad la a hadsereget a Ká- 
roly-körul elején és a tömeg örömtől 
lelkes és büszkeségtől méinoro$ ünnep
lése egyre zugolt. morujlotl tovább, 

;amerre a imnet folytatta útját a Ká
roly körúton yvígig a Vilmos c-ászar-ut 
leié

Tollal le nem ii'haló kdkfisetfés kö
zepette. példás reinlhen nézte végig a 
lakosság hatalmas tömege a bevonulást. 
Az úttest két oldalán különböző egyle
tek. egyesületek tagjai és iskolák nö
vendékei larlolták ham a sorfalai. A 
; b!> oldalon a V// kcr. Damjanich- 
nlcai polgári iskola növendékei vonul
tak fel ünnepi díszben, utánuk a Budai 

iMJtiflíkut li'iíívjc^ilct fsfcjuj sereket-

gyár szellem, nielv nem tűr semmi 
gyűlölködést. semmi pailo koda>t. 
mely nem isméi osztály és I lekezeli 
kiHönlwégckel: inelv csak egv el i 
mer: a magyar haza szereldei

Hadd jelentse a <i itílélelck a régi 
magyar óinknak. a testvéri viszály
nak megszűnését! Hadd jelenbe a ti 
ittlétetek n belső békét, a' testvéri 
megértést, minden hazafinak türel
mes qgyüllnuvnkáMoxlásál a haza fel- 
virulűsára.

Undd jelentse a Ii fehér zás dótok 
az együttérzés fehér békességét. És 
ezt a fehér zászlót felfűzzük mrtjd 
minden templomunkra, minden isko
lánkra, minden középületünkre. min
den közintézetünkre, had I hirdesse 
lenen, hogv itt testvéri egyetért éj on 
simulnak egymáshoz egy boldogtalan 
nemzet sokat szenvedett gyermek- i 
akikijek minden érzésük, minden tö
rekvésük. minden erejük abba forr 
össze, hogy nagy legyen isméi a ma
gyar és nagyságának dicsőségét újból 
fennen hirdessék a messze nemzetek.

A magyarok istene hozol! benne
teket: 

gyokba öltözködött. (Úgy van!) 
Börtönbe vetette ás elűzte hazá
jukból a nemzet legjobbjait, 
azonkívül eljrédálta összes java
inkat. (Igaz! Úgy van!)

De minél jobban közeledtünk, 
annál jobban olvadt le szivünkről 
a jég és mi készek vagyunk meg
bocsátani. Megbocsátunk akkor, 
ha ez a megtévelyedett város 
visszatér megint hazájához, (Úgy 
van!) ha szivéből, leikéből sze
reli a rögöt, amelyben őseink 
csontjai porladnak, szereti azt a 
rögöt, amelyet verejfékes kezek
kel munkálnak falusi testvéreink. 
(Éljenzés) szereti a koronát, a 
kettős keresztet (Hosszantartó, 
zugó éljenzés. Felkiáltások: Éljen 
a keresztény Magyarország!) sze
reti a három hegyet és a négy 
folyót, szóval magyar hazáját 
és magyar faiját. íHosszantartó, 
lelkes éljenzés.)

Katonáim, miután betakarítot
ták a földekről az Isién áldását, 
fegyvert fogtak kezükbe, hogy 
rendet teremtsenek a h.v/ában 
Ezek a kezek nyitva vannak test
veri kézszorilásra, de büntetni, 
sújtani is tudna]., ha kell. (Él
jenzés.) Adja Isten, hogy prre ne 

hanem azok is, 
vagy bűnösöknek 

magukat, megtérjenek és 
erővel segítsenek 

a magyar nemzeti eré- 
Budapotet.

kerüljön a sor, 
akik vétkeztek, 
érzik 
hatványozott 
felépíteni a 
nyekitcti tündöklő 
•Zúgó éljenzés.)

sokat szen
tesi véreinket 
öleljük keh-

A mariyrokal az iti 
vedeli, velünk érző 
meleg. tiszta .szeretettel 
lünkre. (Zugó cüjcnzésj

(’ira fölzugott a fővezér beszéde 
után a szűnni nem akaró éljenzés, is
méi meghajoltak a zászlók, majd fel
csendültek a Himnusz szent hangjai. A 
katonák tisztelegtek, a polgárok pedig 
levették kalapjukat és az egész hatal
om tömeg forró áhítattal énekelte 
uemzeti imánkat. A siirü őszi eső egv 
pillanatra sem akasztotta meg a ma 
gyár főváros lelkes ünneplését, ki
apadhatatlan szereidének igaz meu 
nyilvánítását. Folytonos ünneplés köz 
ben indult cl njra a Nemzeti llaosereg 

lak dísze*  zászlójuk alall, majd sor
rendben a posta-tiszt viselők, tisztviselő 
nők és altisztig hatalmas, díszes cso- 
porlja következik és a sort a Magirar 
állami alkalmazónak segély:ö és nyug
díj pótló egylete zárja be a Deák Ferenc- 
téren. Különösen kedves -hitványt nyújt 
a postatisztvisriönödí kétezren felüli, 
neinzetiszinü-kokárdán tömege, amint 
.Kp-ró kis zászlócskák egész erdejét len
geti üdvözölve jt katonák felé. A bol 
oldalon az ágostai-rvangéltkus főgim 
názium iiniui|>lő ifjúsága, a Budapesti 
középiskolák futó-bajnokcsapata, a 
B.ottenbiller-utc'ai polgári iskola kedves 
cserkész-csapata és a Budapesti kocsi
gyárlók ipartestülete, a Deák Ferenc 
lér baloldalán pedig az őbnda-ujlaki 
kérész lény nemzeti egyesület tágjai d- 
kották sorfalai.

Az épületek ünnepi díszben poanpáz 
lak. Nemzeti szrnii lol»og<> leng inindesi- 
felé. Különösen szépek az Asztaria 
pompás drapériái és a Vigva éi-palotsi 
plakát-diszitései, valifmint a központi 
városháza egyszerű .‘égében is iinpo 
mintájú köntöse. Nincs egyetlen aMal 
egyetlen üzleti Kimi al. amelyen a rend 
kívüli ünnep diszilnlénye hiányozna. És 
az ablakok véges-végig zsúfolásig telve 
n em7.i'ti 'zink okardás fisszonvokknl. fér 
linkkai, gyermekekkel, akik kenslőt lo
bogtatva üdvözlik a bevonuló nemzeti 
hadsereget.

És a délceg fhik 'álfám tíz Anker-ház 
tövében oly régóla árván elhagyott fa 
katona, mintha kiegyenesedett volna 
hatalmas lován és duzzadó mellel v»- 
gvázz-ba állva meghajtotta volna fog*  
vérét a pajtások előtt, akik immár meg 
jöttének, hogv soha főbbé el ne hagy
janak liennünket.

fl fővezér flrfvSzH 
feleségét

A Vilmos császár-ut és Fürdő
utca sarkán volt a fővezérség hadi
szállása. Ott ült egy automobilban 
Horthy Miklósáé i.s, a fűvezér fiatal 
felesége, két piros pozsgás fiacská
val, az egyik tengerész, a másik 
tüzér hadapród egyenruhában.

Mikor a menet a Fürdő-utcához 
ért, négy virágdiszes teherkocsi vág
tatott ki az utcából, majd a menet 
élére kerülve, a kocsikon álló ur 
hölgyek virágot szórtak innen kezd
ve az egész útvonalra. A fővezér 

I mosolyogva köszönt a Fürdő-utcá
nál álló automobilban ülőknek s a 
fővezér felesége kipirult arccal bol
dogan viszonozta Horthy Miklós 
tisztelgését

A király párt Odnázlete
A Szent István IvariIika elölt hirte 

len megállóit a menet. Itt a Királv 
Párt küldöttsége várta a fővezérl. 
Báró Bánffy .Miklós üdvöröHr Horthy 
Miklóst és a nemwti hadsereget a Ki
rály-párt nevében és sok dicső fegy
vertényt kívánt az ifjú magyar hadw 
regnek o k irat vsáig érdekéiben.

A fővezér kezet fogott Bán ff u báró
val és megköszönte xr üdvözletei.

A VilmosXcsászár-uton 
ás az Alkotmány-utcában
Ismét megindult a diadalmenet. Vé- 

gig a Vilmos császár-ulon az. ujjongó 
tömeg ü<hrrivalgása közepette. Igen 
érdekesen volt díszítve n gróf Zichy 
enő-ulca sarkán levő fölső Icám 
iiskol® hoanlokmta. Száz és stáz
gyönyörű leánvfő tekintett ki az. 
ablakokból, éljenezve a nemzeti had 
sereget, mig kezükben apró z.ásdóc.s- 
kák k:holtaik.

Az Afkotmánv uléu vvgcsvúgig tuv 
festett, mint egv tavaszi virágoskerl. 
Itt a fővárosi iskolák növendékei állót, 
lak sorfalat. Mindegyik növendék ke
zében nuigas p/izmrkoii színes sirag- 
csokor pompázott, inig másik kezükkel 
fenyőfából font girlandot tartottak. A 
Ininlető járásbíróság épülete előtt a 
I^mgjdcr-inlézei nőveadókai állottal.



ÜWXHEM, ifW*. HWKMBEK tk KETTŐI NHPLO s
Qddk hwjwiriwftrrt mcBott, mintegy 
ötszázan, Csáktorzvgcnt László ex alka- 
jfomra irt hazafias s dó la mát éaiekelték.

Horthy Miklós töréskárává! iwo- 
vult a parlament előtti térre, n»ig a 
•ercg ott vArakozott az Alkotmány- 
Sfca bejáraíánáL Körülbelül tíz percig

A mimszterelsm’i az ország és a 
kormány nevében üdvözli a fűvezért

Még alig dereng, égnek a gárlám- 
pák, de az esőmosta Országház-térm ■ 
már reggel bét órakor sorakoznak a 
rendőrök és a karhatalmi aíafciüalok. 
Fogatok, autók robognak elő, elegáns 
'jhölgyközönsé^ct hoznak, akik a Kúria 
is a földuiivc lésügy i minisztérium hi- 
vatalszobárban keresnek melegedőt, i 
UMg hüllő látnivaló akad. A két palo- I 
tán gyönyörű perzsa szőnyegek, két- | 

oldalt a téren fehér póznákról nem- | 
zetiszRui és a főváros színeiben pom- , 
pdaó zászlóikat lobogtat a szél. Ősikor- 
í5óan hideg az idő, a Duna felöl erős ' 
északi szél söpör végig a téren, ame
lyen a korai idő dacára már tekintélyes ' 
emberfőmet áll. Az országháza főlép
csőjén serényen kalapálnak a díszí
tők. Szemben a főbejárattal díszsátort 
emeltek az oltár számára Zöld brokát , 
alapon hatalmas fchérsclvem közepén 
ragyog az arany kereszt. Az oltártól a 
•lépcső aljáig széles piros bársonysző- 
nyeg. kétoldalt pedig bitbórloinbok és 
délszaki növények vették körül a sá
tort Az ég felé tekint a legtöbb szem: 
vájjon kegyelmes lesz-e az ég az elkö- 
vetkezendő ünnepség iránt,

A gyülekezés.

Már megeredt az eső. csatakossá lesz ' 

■ismét a térség, hiába söpör végig a 
köztisztasági hivatal harminc embere 
ötpercenkint a parlament előtti téren. 
A déli oldalon egy szakasz huszár, az 
Alkotmány-utca lorkolahíimn vagy öt
száz sisakos rendőr díszben, kakastól- 
las csendőrök gyülekeznek. Apácák 
jonnak, angol kisasszonyok, a szociális 
missziótársulat háromszáz tagja, dísz
ruhás hölgyek vezetése alatt. Qscrkósz- 
frak krizantémcsokrokkal érkeznek, 
majd éljenriadal fogadja a felvonuló 
ludovtká sokat, felvonul a keresztény 
blokk sok ezer tagja és a Kúriával 
szemben áll fel. Azután zászlók alatt 
a Baross-Szövetség érkezik. Egyre sű
rűbben szakad a zápor, komor felhőid 
íközüJ egy-cgy percre előtör a nap. de 
csak pillanatig tart az öröm s az ün
nepi díszben pompázó térség felett 
ismét az égbolt s>. ■ rkesege nehezedik., 
Hófehér mentében, piros atillában ala- 
bárdos darabonltos’crrötk, majd sas
tollas. ezüstsisakos kt. conaörök érkez
nek. s az országháza »’<lépcsőjén két
oldalt felállnak szoboré rü merevség
gel. Szaporán jönnek a l iiidöttségek, 
fehér vászontábla alatt t>nul fel az 
■Ébredő Magyarok Egycsii. ?le, hatósá
gok, tantestületek, egvesü’etek érkez
nek. Felvonulnak az iskolák növendé
kei, nemzetiszinü pántlika*  leánykák, 1 
apró fiuk, katonás tartással menetel- , 
nck, jönnek a Ferenc József-intézet ■ 
(egyenruhás, kardos növendékei, i 
zászlóktól tarka a tér. A dunántúli ez
redik zászlait sorakoztatják a főoltár 
köré. Tolna, Csurgó, Kaposvár, Sze
ged, Székesfehérvár, Veszprém váro
sok, Győr, Vas, Zala vármegyék zász
lói láthatók. Jön n Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetsége, hozzák a Nemzeti 
Hadsereg felavatandó diszlobogóját, szé. 
les, nehéz selymen arannyal kihimez- 
ve a magvar címer és a szent korona.

Beun a parlament első emeletén, az 
Országház-térre nyíló ablakok mögött 
Fricdrich miniszterelnök családja, 
Horthy fővezér neje és két leánya, a 
miniszterek családtagiak Gazdag bü<Té 
van tálalva. Egv pazarul dekorált ez- [ 
redes. Ixjtx Viktor lázas buzgalommal ; 
rendezkedik, jönnek a, nwUósuötüu

frift a aereg, míg az indu<á*»m  szóló 
jelet megadták, mire a diszmenet fél
ve miit a partement előtti téren ré
szére fenhirtott helyre.

A sereg mögött virágdíszei társzekér 
haladt, melyről fehér cipókat szórtak 
a lelkes közönség közzé.

miniszterelnök, a miniszterek, köztük 
paszományom fekete magyar ruhában 
Szabó István, a sokorópálikai, kövér, 
tömzsi alakja, vastag bajusza Mtünik. 
Megérkezett Csemoch János, bíboros 
hercegprímás, fíadnay Farkas, Bal- 
thyány Vilmos gróf és Nemes Antal 
püspökökkel és nagyszerű segédletével. 
A főoltárnál miseruháját ölti magára. 
A lépcsőtől balra a polgári méltósá
gok, Batthyány Elemér gróf, Perényi 
Zsigmond báró, VV/assícs Gyula, An
drásig Gyula gróf, Lipthay Árpád 
báró, Károlyi Gorgy gróf, Lers Vil
mos báró. Fór s tér Gyula báró, Palla- 
uicini György őrgróf. Papp Géza báró, 
Horthy Jenő, a fővezér tevtvéröccse, 
Vojnich Sándor báró, Zichy János 
gróf, Pejacscvich Rafael. Együtt a kor
mány. Fricdrich István imponáló 
alakja meleg ováció tárgya. Csak az 
cső nem akar véget érni, pedig olyan 
szinpompás képet nyújt a tér,

A főldmívelésiigvi minisztérium pa
lotájának bal erkélyén József főherceg 
állott teljes tábornagyi díszben, mel
lette József Ferenc főherceg huszár
kapitányi egyenruhában, Zsófia és 
Magdolna főhercegnők és a kis László 
főherceg. Ugyanezen erkélyről nézték 
végig az ünnepélyt kísérete Álgya, 

\-Papp Sándor éa Kállay Zsigmond 
ezredesek is. A térre már nem is 
engednek be több küldöttséget,, mert 
a tér közepét az érkező csapatoknak 
kell fenntartani. Zugnak a harangok, 
ünnepélyes a csend, csak a rendezés 
munkájú nem akar teljes lenni. Végre, 
tiz órakor a Vilmos császár-ut felől 
feltűnnek a disrruhás lovasrendőrök. 
Jön a fővezér hadseregével.

A bevonulás.
Tíz óra öt perc. Aranypaszomá- 

nyos mentében, lovasai élén a térre 
vágtat Gersich Lajos rendőriőf cl- 
ügyelő. Aztán nyitott fogaton Mát- 
tyasovszky György főkapitány és 
Bénit zky Tamás rendőrlőparancs- 
nok érkezik, majd egy második 
diszfogaton, magyar díszruhában 
Bócly Tivadar polgármester. A fő
lépcsőnél kiszállnak fogataikból. 
Most egyetverő éljenzés harsan fel, 
kendők lobognak, zászlók lenge
nek: Horthy Miklós fővezér érkezik 
vezérkarával. A fővezér szürke pa
ripán, tengerész-egyenruhában, az 
összes kitüntetéseivel, mellette Soős 
Károly vezérőrnagy, vezérkari fő
nök, azután Lehár Antal báró ezre
des, hadosztályparancsnok, Bogsch 
ezredes, dandárparancsnok Lip
thay Gyula háló alezredes és a i 
kiséret többi tagja, mind lóháton. | 

Riadó éljenzés harsan fel, elletik a 
fővezért, aki a tér közepén leszáll 
lováról és az oltár felé tart. Közben 
az Alkotmány-utca felől a Rákóczi- 
intluló hangjai mellett vonul fel a 
Nemzeti Hadsereg.

Az üdvözlés.

Horthy Miklós kíséretével a fő
lépcső alján megáll. E pillanatban 

riedrich István miniszterelnök a 
kormány összes tagjaival, kalaple- 
véve, elébe siet. Pillanatra csend, 
visszafojtott lélekzet s azután fel
cseng a kormányelnök hangja:

— Horthy Miklós, Fővezér, Ke
gyelmes Uram! Itt. ezen a téren, 
amelyen egv cv előtt átko$ alakról 
elhangzott, hogy „Nem akarok többé 
katonát látni* ’, ezen a téren üdvözöl
lek és köszöntlek a Nemzeti Hadse
reg túóu jclkcsedcwcl c& wcrwtcltttí 

a magyar kormány és a magyar 
nemzet nevében. (Éljenzés.)

Ez a nemzet tud talpraállani és 
talpra is fog állani, ha lemond hiú 
ábrándokról és messze idegenből 
várt segítségről és csak a saját ere
jében bízva, tán torit ha lattanul ki
tart a keresztény nemzeti irány mel
lett. (Tetszés.)

Ma már boldogabb jövő felé me
gyünk. Ez a nemzet már felébredt. 
Erkölcsi erőnk óráról órára nő és 
most már megvan a fizikai erőnk is ] 
a Nemzeti Hadsereg képében. (Élénik 
tetszés.)

Gyere Horthy vezér, vedd át eze
ket a nemzeti lobogókat, amelyek 
alatt a Te drága katonáid ezt az 
ezeréves Magyarországot szolgálni 
fogják. Ezeken a zászlókon, rajtad, 
minden egyes liszteden és minden 
egyes katonádon rajta lesz a keresz
tény egyháznak és a magyar nem
zetnek az áldása.

Eltelve a magyar nemzet önbizal
mától és rendületlenül bízva ennek, 
az ezeréves Magyarországnak szebb 
jövőjében, köszöntlek és üdvözöllek 
Horthy "vezér, tisztjeiddel és kato
náiddal együtt.
A fővezér végig tisztelgő ál 

lásban hallgatta a beszédet, amely
nek végén hatalmas éljenzés csen
dült fel. Azután Horthy Miklós 
kezd beszélni. Hangja harsány, no
ha hiányzik belőle az ércesség, de 
amit mond, a szivéből mondja, a 
hazaszeretet hevétől lángolóan.

Miniszterelnök Ur!
Szívből köszönöm á magyar nem

zeti hadsereg nevében a meleg és üd
vözlő szavakat. Hosszú, nehéz, rögös 
utakon jutottunk ide e térre, hol ép- 
pen egy évvel ezelőtt bízták az ország 
sorsát egy olyan emberre, aki ha
zánkat a sir szélére juttatta. Hogy 
mik voltak indító okai, nem kuta
tom, de hogy nem ismer a világtörté
nelem egy második alakot, k.i hazá
jára annyi fájdalmas megaláztatást, 
oly abszolút anyagi romlást, annyi 
keserűséget, oly szégyent hozott vol
na, ahhoz kétség nem fér.

A forradalom nemcsak .szabadsá
got, jogot, kenyeret nem adott a nép. 
nek, hanem a mindennél jobban áhí
tott békét sem hozta meg. Egy elő
nye volt csupán, hogy megismertük a 
destruktív erők működésének egész 
skáláját, beletekintettünk a boszor
kánykonyhába, és láttuk, hogyan tud 
egy életerős, virágzó országot a de
magógia szétzülleszteni és pocsolyába 
tiporni.

Ezt a leckét megtanultuk. A poha
rakat kiürítettük fenékig!

A hosszantartó szétzullési proces
szusból a felépítés is hosszantartó 
lesz. Ha tartamát meg akarjuk rövi-

„Lobogjon fennen, dscsűséggeJ 
a zászlód

Most magyar uriasszonyok a se
lyemlobogót viszik az oltár lépcső
jéhez. Farkas Edith alapítványi 
jéhez. Tormay Cecil mond beszédet 
s adja ál a zászlót a fővezérnek:

Flő hősök és elesettek megdicsőüit 
seregei, halljátok meg! Asszonyok be
szélnek hozzátok 3 magvar főváros föl
szabadult földjén és hű zálogul zászlói
kat nyújtják felétek. Az elmúlt rémura
lom hiába ítélte halálra a nemzet büsz
ke szánéit — mint egrikor a Rákóczi 
tárogatóit — hiába égette el máglyán 
a gyűlölet, irílx'>l f öltámad Iáik és szárnv- 
rak eltek egv ui erény felé. Vegyétek a 
zászlót ós ne nyűgödjatdk, míg bele 
nem tükröztétek képűt uégv folyó vízié
be. míg vissza nem emeltétek a három 
halmok fölé. Vegyétek, asszonyok keze 
áldotta meg. szentelje föl dicsőségben a 
ti férfi kezeink.

— Lobogjon fennen, dicsőséggel 
ez a zászló, magyar nemezti hadse
regünk dicsőséget hirdesse, békés 
jóidőben s adja isten, hogy szegény 
hazánk boldog, szebb jövendőt ta- 
UljOUe-^-

drtenl, akkor ki keW irtanunk minden 
mérget a nempet leikéből és össze keli 
fogni miuttau magyar bazufmaík egy 
szent cél érdekében, amelynek két 
pillére: a nemzeti eszme és a keresz
tény morál Mhidenekelőtt meg kdl 
szűnni a széthúzásnak, hogy az ezer 
jelspóval agyonagitált lakosság nyug
vópontra juthasson. Ha valamikor, 
most lehet fiion, hogy politikai pártok 
a nemzetet ellenséges táborokra sza
kítsák. A nemzeti hadsereg mint egy 
test és egy lélek áll szilárdan, önzetle
nül a haza szolgálatában és győze
lemre fogja segíteni a keresztény vi
lágnézetet, a tisztességnek, becsület 
nők és igazságnak uralmát.

Fegyverei oltalma a’att a nemzet 
minden rétege megkezdheti megint az 
oly szükséges termelő munkát, am-ely- 
lyél egy szebb, boldogabb, viruló Ma. 
gyarorsz’ágot akarunk felépíteni.

Mikor most az oltár előtt kérjük 
a magyarok istenét, hogy ebben a ne
héz munkiínkbam segítségünkre le» 
gyen, csak egy szent gondolat egyesit?

Éljen a haza!

Á tábori mise

Még zug az éljen, amikor Horthy fő
vezér, körülvéve a kormány tagjaitól 
és vezérkari főnökétől, kendő- és kaJan*  
lobogtatás közepette felhalad a lép
csőn, ahol a hercegprímással az élén a 
főpapság fogadja. Az országháza kupo
lájánál egy ezredkürtös „Vigyázz* 1-! fuj, 
á'hilatos csend támad, megkezdődik a 
tábori mise, amelyet a hercegprímás 
pontifikái fényes segédlettel. Az Opera 
énekkara, a budai dalárda mise alatt 
régi magyar egyházi dalokat énekel, a 
katonazenekar Liszt Ferenc oratórium 
miit játssza, az Alkotmány-utca felöl 
pedig bevonul a hadsereg. Elől egy szá
zad rohamsisakos gyalogos, azután a 
zalai, vasmegyei, szegedi ezred, maid n 
huszárok élén ion Gyarmatai Dánt 
Béta tábornok, Budapest katonai oa» 
rancsndka. Amint a Nemzeti Hadtsercf 
a téren feláll, felzam az éljenzés.

— Éljen a hadsereg!
— Éljen Hbrthyl
— Éljen a haza!
Urfe’mu la tűskor imára vezényel 

Bogsch ezredes. A Gellért-hegyről tizen, 
két ágyulövés dördül el.

— Vigyázz! Jobbra nézz! — hangzik 
a vezényszó. Kemény fővetés, a kalapok 
lekerülnek a fejekről s a téren felhar
san a magyarság imája:

— Isién áldd meg a magytart . . ,
Feszes vigyázz-áílásban, tisztelegve 

hallgatják a tisztek a Himnuszt, tízezrek 
éneklik, könnyek csillognak a szemek
ben, sírnak az asszonyok. Ma egy éve 
ugyanitt, november 16-án a Marseillaise
hansriai tamsantak itt fel s oov áruló, 
akinek a neve gróf Károlvi Mihály, 

j tobzódott a félrevezetett tízezrek lelke- 
I séd ősében.

Horlhy fővezér szeme is könnybe 
lábbad. Asszonyok sírnak, tisztek 
könnyeznek. Horthy válaszol, aztán 
meghajtják a zászlót, a hercegpri- 
más megáldja. Megint a Himnusz 

I csendül fel, azután valamennyi ez- 
rcdzászlót az oltár elé viszik. Élőbb 

! Csemoch János hercegprímás, az
után Petrj Elek református püspök, 
Baffay Sándor evangélikus püspök, 
végül pedig Józan Miklós esperes 
áldja meg a zászlókat

Áhifalosan, fohászszcrüen harsan 
fel a tér minden oldalán a Ilim- 

' nusz. Fedetlen fővel éneklik. A 

' nemzet imá jába beledördül 
; ágy ti szó és dübörögve kiséri a feru 
séges hangokat

A gyászoló megyék

Megint exak könnyök tódirtnak 3 
szemekbe. Száztízen négy feketébe öltö
zött m inő egyenként járul Horthy fő- 
vcpér lábai elé. Mintegyft höigy mond 
cgy-egv röviri mondotot és átax^s a 
inceszúlottv ánnctrvCk eev-cev evfcsotá*
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tyollnl átkötött vi rá ^csokrát. EScsnklik utcába, hogy a defilehez. sorakozza*  
a hanffiuk, zekecnak, haldiuk. amint 
Aradniqgvc koszorúját teszik k*:

— A \ rlanuk földjéről a dicsőséges 
(nemzeti hadseregnek!

Húsz pepcií? tart ez a ász-dcftlc. 
Csak egy percre zavarja ineg hntahuas 
éljenzés. Troubridfjr admirális évk vcll 
liával és vezérkarával. Angol . s ameri- 

’kai tisztek iJsérik. C'eh é, ukrán ti-- ; 
iáthatók ;•/ oll ir k<ir:i! App u.yi Al
iiért beszél Troubnittge-z-sal, Horthy i{ 
• tz admirálishoz siti, aki mvlegva üd- 
vössH.

Azután Fri -.iiich niii.iszte.relnök sző- 
ksliaju, hólkii. i- ruhás Ivanvk .i.! -4
fel a lépcsőn tizenkél magy-r di.sxj.»e öl
tözött csoda.sz.ep ifjú leány ki ér. E ben. 
A magyar leányok hódolatát feje.’i ki 
íys-engó hangon és gyönyörű krizantém- 
csokrot nyújt ál a fővezérnek, aki i» ül ás 

7.ivikk, ' mond kŐ3..önetet:
k a magyar -.eánvok!

rral az orcán h 
issza erk ■Ívre, őröl 
zeairii édesanyjához. i

Negvedtizenkettö. 
észak felé vonulnak,

A diszmenet.

A csapatok 
a Fáik Miksa- su;

nak. Horthy fővezér a kormány 
tagjaival lejön a lépcsőidről, már 
felharsan a Rákóczi-induló tüzes 
dallama, jön a Nemzeti Hadsereg. 
Lehár ezredes vezeti a defilét, gyö
nyörűen lépkednek a fink, zug a? 
éljen, lengenek a zászlók és mind
egyik ezred lobogót éljenzés foga-J. 
^uinlolenül ját-zák a zenekarok a 
Rákóczi-indiilól, azután jönnek a 
szegedi, zalai, somogyi ezredok, 
báró Tőrök Géza ezredessel az élén 
a hu -árok, a tüzérek, a ..Prinz. 
Fug induló ütemeire lépkednek 
a paripák, ma’ I mint a leventék 
vaudnak fel a ILsz-t'i századok, a 
Ludcvíkások, a csendőrök és vé;il 
az uj lobogóval a törzsszázad pán
célsisakban. Legvégül egv diszru- 
hás lovasrendőr-szakasz menetel cl 
a fővezér előtt.

Vége az. ünnepnek. le! kékből.
ismét felszakad az él jenzés Horthy!, 
a hadsereget, Friedriohet, a Kérész ! 
lény Magyarországot éltetik. Ne-, 
gyede 
kocsiba szállnak s talán bosszan
tására az egy kegyült 
az égbolton előtör a ragyogó nap
sugár.

Estére az Operaház kapui fogadlak 
be azt a fényes, ünneplő közönséget, 
amely a Nemzeti Hadsereg ix'vonulási-. 
alkalmából részt vehetett a Magvar 
Nemzeti Opera ünnepi előadásán. Az 
Andrássy-ulon, a hideg dacára, nagy- 
.száiuu közönség nézte végig a disz 
egyenruhába öltözött lisztek, frakkos 
előkelőségek és estélyi ruhás hölgyek 
felvonulását, akik oly hosszú idő után 
ismét egy forró thea-lre páré pazar fé
nyének lehettek szemtanúi. Félhal órá
tól kezdve szakadatlanul robogtak a 
lőtx*járó  elé a fogatuk, automobilok, 
daliás magyar tisztek, közéletünk je 
lesei, csillogó fénvii hölgyek érkeztek. 
A felvonulás sziupompáját nagyban 
emelték a különböző enlcnte- államok 

szbe öltözött tisztjei, a kedves, min- 
mosol- ó Troubri'' ,e admirális, 
nekünk magyaroknak oly nagy és 

togadta 
(Jscrnoch 

tábornoki kar tag
maja Horthy Miklós fővezért, aki 
cs gyermekei kíséretében jött ei. 

páholyok pazar pompában, a szi- 
g-.önvörü egyveleg !>en pompáz- 
Az első mcleti páholyokban '.ál- 

séf fí^icreeget, Auguszta föhe.r- 
7 Ferenc és Zsófia gyei 
Cscrnoch János bíboros I 

Árpád ka- 
Farkas és 
püspököket, 

szerb püspö- 
Pctri püspö- 

proíestáns es- nemes

«<ig
aki
megértő barátunk. Éljenzés 
i riedrich minisaterc.nök öt, 
hercegprímást, a 
jait, 
neje

A 
nek 
tak. 
tűk J. 
cej’nöt, Jó: 
anekeikkU, CTcrnoch Jan 
hereegprimú . Vó;,iy V 
lovsai érseket, Hódnap 
Batthyány Vilmos mcg\ 
óz u pko in eh görög - ke! c t i 
köt, Rafiai/ Sándor és 
kők és Józsin Miklós 
peres, a kormány vala, ■ ■nn. i tag
iát nejeikkel. Troubridge admirá
list fiával, vezérkarának taglóival. I'at 
t> n francia admirálist, a Curia. az 
Ítélőtábla os a törvényszék 
Wekerle Sándort. 
András-.y Gyula grófot, 
bért grófot, majd a 
b'riedrich miniszterei nők öl, Horthy
Miklós fővezért. Soóz Károly vezér
kari főnököt és Schnelzcr Ferenc 
hadügyminisztert, a földszinti púi, 
lyokban Yates amerikai ezredest. C.v- 
Lonics Endre grófot Bethlen István

,y! Horthy admirálistól — 
Horthy Jő vezérig

reménye'nem parancsolt. Es a lázadók a-ny- 
ti .... < A 1A 1. ...Ai‘Ac-c/.riiil /»c li'ltá.

, hogv cngcdelmesked- 
;,k. A rend és fegyelem teljesen 
helyreállt. Horthy a bűnösöket 
megbüntet!, szigorúan, de igazsá
gosan.

Csodálatos, hogyan teremtett as 
admirális az osz'.rák-mngyar Holtá
ban, amely nemhogy magyar nem 
volt. ue még osztrák ssm lehetett, 
hanem a császár flott íja volt — 
magyar i idlcmet. Horthv a leg
szigorúbb lengcrésztiszt volt, mindig 
megtartóim a.ícljes fegyelmet, de a 
N avarán mégis olyan magyar leve
gőt teremteti, mintha a Hortobágy 
i.cnos közepe lett volna, nein pedig 
S. Af. S. Novarán. A volt monarchia 
flottájában sok nemzet fia szolgált 
Volt itt horvát, dalinál, osztrák, né- 
nn-i. olasz, lengyel fiú, akik között 
a magyarok úgyszólván teljesen el
tűntek. habár a legnehezebb szolgá
latot teljesítették, mert ai tüzérek 
pt’dául leginkább magyarok közül 
ivCiüíiek ki. Horthy azonban lassan, 
észrevétlenül magyar hajót csinált o 
Novarából, ahol minden magyar 
vol’. n'.agvarul beszéltek és magya
rul éneke.lek. Hogy hogyan csinálta 
ezt a k. u. k. Kontrer.-’miral Horthy 
de Ncgy 1 senki sem tudja.
De megcsinál. '. Személye oyan va
rt'- ■•. ‘.el haj.ií mi.idm ’ ive, hogy 

fekete sárga No. .1 is piros- 
ft-hú -zöldre varózso . mi.mezt 3
tengerész! vnsfngycfi’icn lseiül.

i < Józsefről feljegyezték.
. <i. » regyszerű emberismerettel 
rendik zelt. X -.'e-snk ismerte, de 
felismerte azokat az embereket 
akikre szüksége volt. így magyaráz- 
Faló hogy minden szokás ellenére 
■loitihv Miklós kétszer négy eszten
deig volt a c<' ? i szárnysegéde. A 
(••-ászár szerelt*'  császár nem en
gedő- pl

v . !\imirá!ib az olranlói hős. a 
. aknierő tengői v^z, aki mint Nel
son .sebesültei) •> ’o.ább párám- no- 
koll, el!' - i/- !t az A hia kék vizé- 
I ’. é- i l’.<i:'!nri« ’ • ''j"'.'!eg<‘k-
'' nurl-hv annii, á'isiiól a magyar 

rtemzet: hads-- -,-g fővezére le.lt. Soha 
hadsere"r.r K na. -szei ühb, bá’rabb. 
hő4Ír*?t>b  vezére nem volt, mirrf 
ódmiral Horthy de Nagybánya.

I A magyarság minden reménye'nem parancsolt. Iss a lázadok a-ny- 
Horlhy Miklós fővezér, ö áll az'nyira csodáink merészségéi és liatá- 

[ érdeklődés központjában, tőle várja rozoltságát, 1 "" *

az ország apraja-nagyja a szebb jö
vőt. Horthy Miklósban nem csalat
kozhat az ország, ő mint altcnger 
nagy és mint az osztrák-magyar 
Hotta-főparancsnoka megmiü-•• ... 
hogy nagyszerűen el tudja végezni 
mindazt, amit magára vállalt.

Mikor 1915. május 23-án délután 
négy órakor Abttrnc/ herceg, Olasz
ország lavsi mufykövele áhnjujluda 
a Ballplalzon emlékezetes jegyzékét. 

1 amely az Olnszorszá -gal való hábo
rút jelentette, Horthy Miklós ren- 

Idelkezésére az oszirák-magyar flotta 
az egész, világ meglepetésére ngoa.- 
hun kifutott Lolából, hogv alig né
hány órával a hadüzenet után végig- 
bombázza Velencétől Sirnkuzáig az 

Á meghivt tt előkelőségek f,,asz Partokat. A meglepő támauás 
............................... ,, sikerült. Az olasz félsziget keleti 

tízezreknek J ParUón rengeteg kárt tettek Horthy

■wtfxzk,] György dr. 
búk Góóa < 
rancsnokot, 
meslerl, ; 
a NŐVE 
elnökéi, 
ióldszint középhaj 
lisztek 
díszes 
nc\. s 
és Macgartncu stb. ü.l1

HcaWjy füvez r a

1 hajói a vasunkban, hidakban és 
egyéb közlekedési berendezésekben. 
Horthy a Novarán parancsnokod, 

iií Corsini 
(orpodóho- 
inár nia.’d- 
vára'hvnid 

al és az. 
í tüzetese Közben ki- 
kis torpedóhajót.

a
Ancop jlól délre. Ponlo 
kikölőjébe egyik kisebb 
jónk nyomult he. ahol 
aem elpusztult, mikor 
megjelent Horthy a Novai. 
ellenség gyilkos tüzelése k 
szabaditolla a

Nagyszerű hadi'énye volt Horthv 
admirálisnak az olranlói állöré.*;.  A*,  
oiran’vói szorosban ugyanis az. ellen
ség teljesen elzár’a a tengert, hogy 

1 megakadályozza hajóink kifutását 
ja Földközi-'.o.ngerrc. Külön öl angol 
'hadihajó őrizi? a szoros!, csaiiakoz- 

a z oi. sz hadihajókhoz. Horthy 
a NoiKiráoal az éjsz 3 a leple alatt 
álosont a blokádvonalon é hajnal
ban hirtelen vis>zafordult. Az ellen
ség csak észkról vári támadási, arra 
nem is gondolt, hogy éjszaka osz
trák-magyar hadihajó áljulha.>.' »n 
vonalukon. A Nouura akadálytab*  
nul közeli tol te meg az angol s olasz 
közelítette meg az angol és olasz 

i k zbefogott kis- hajókat, mi r>r egész közel jött, 
m lepet 7 ; n tüzelni kezd ti
és öl ellenséges hadihajót elsiilyes.z

A bJokádv nal ezzel át volt 
és összes tengeralattjáróink 

álytalanul kifuthattak a Föld
\ Navara séríellenül

főkapitányt. Dc- 
karhatalmi löpa- 

Bódu Tivadar dr. polg.ir- 
a főváros tanácsúnak tagjait, 

: elnökség •!, az államvasutak 
a posta vezérigazgatóját. A I 

át diszex-'inriihás 
loglaiták el, az oldalhalóban 

hölgvközön.ség. a külföldi sajtó 
képviselői, mint pL Fraccaroli

díszpáholyban 
amikor az ün-foglalt helyül és 

neplo közönsé;’ megpii lantot te. zug'i
cijenzcssel üdvözölte a Nemzeti Had
sereg in eg; erem 15 jel.

Míi^a az liöad.Ls mindvégig a leglel
kesebb hangulatban folyt le. Amikor ‘ 
a függöm- felgördült, a színpadon már- 
ványtalapzaton Hungária asszony aic- 
goríkus alakja tűnt fel, címeres paj
zsával. Tőle jobbra egy lelkes magyar ! 
meghajtja a niag-v.u- zászlót, amr'vnek 
szélét egv magyar ixiraszt csók >!ja, 
balra pedig egv anya 
fiának mulatja a haznsz -retet k-!köpés 
szobrát. A szép csoportozal fönfakjá- 
;.k fej. köré két angyal gl riál tart. 

Ebben a hangulatos keretben kezdő
dött az előadás a Himnusz elcneklésé- 
vcl.
a szólisták

Azután 
padra fekete 
Ábrányi Emilnek 
zúgó taps és éljen

A 1' >nk bán opera első felvonása 
került mo'jl sorra és a közönség per
cekig ünnepelte Sái.tor Emit és 
Rózsa Laiost. akik igazán művészetük 
Hjében ragyoglak.

Rövid szünet után .'f<

amelyben az egész kar résztvett 
3Llak közrciniiköd ’sével.

Bakó László lépett a szi-n- 
al Hiúban és olsznvalla 

:n].ni prológusát, 
kört.

' fetí.
1 lön e

■ közi-tengerre 
került ki a merész vállalkozásból.

Horthy admirális minden 
Ja személyes bátorság, 
j .n< gfontolt elhatároz; 
Mindaz sok ragyo .■ és h*  • i 
kodéi amit \v,'hezvilt, elv'.ia 
latlai. személyének súlyától és 
zsálól. I.cí’jo! ' >n bizonyjt,:a 
hírhedt catiarói natrózlózodás 1918i 
februárjában. Eo'uHki és egy. n el
lenséges agi'itorok ugyanis az ősz-1 

»zes catiarói hadihajós és rrőde" 
legénységét feli iziloHák. A Sankt 
'''1 ’ E. • ,l)(.
íven Itansa allcngernagy parancs
nokolt v •! • '! i-:;-. ’ hajún kitűzték 1 
a forradalmi vörös b.bogól és '.- 'ar- l 
"Zlall.ik i tisztekéi. \ he! • •. I l el- I 

légbecjtő volt .V/í.vonőn flot’apa- 
[rancsnok etiigvetlcnkcdte a 
és ekkor történt, bo- v a ne 

Hum/adu ingyi ráncban levő Horí'hv

I

lényét 
a g- >rs, ‘de. 

' jellemzi, 
csele*  
-’llri- 
vará-
(*7*  a

■us lúmilia 
egyszerűséggel elsza-alta a 

Szóralo-t. Fl^iechcr Antal pedig eldiri 
gálla a Rákóczi-indulót, ame’v.ick ve
gén vira .szélnvift a függ mv és szín 
iwulon vör.'rs láugnyvlvek mögött sas 

elnökeit, tollas Uocskay-katonák szillhucttje tűm . 
Wlassics (ismlál. <’lő. közepén a trikolórul, amely 

Apponyi Al- elölt a vilézek li-zklg-mck. Maid oteő 
diszpáhol'.b.in «l.k a s/inpad és xakaó fénvüzen- 

.'•en feltűnik Buda,ára ké:> ■ a Mátyás
templommal és a Hal ozbás'.'. .iv.jI. Irancsnok eliigvetlenkcdte a dolgot

A k.'zörség fe’.iill és ugv élienzett cs ' és ekkor történi l o v 1 Per- rőr-
' . 5okiii‘'' ' -inaili . .........................   á Horlt>v rZ/rj,-

n . , '"'é' a",‘"zu"ír,.'-'' í/l-n!7r™ff!,oí kinevezlí-k a Holta fő-
dkozetl. lelte féltéssé a suép e*t  sike- I...... ... ............  >. .. ...

grófot. Teleki Pál grófot. Jekclfalussy amelvben legjelenlőseMj része volt i
Zoltánt. Edel.-yheim-Gytilap Lipót gró- ' ” ' • - -
főt. Karátsonyi Jené, grófo*.  Hazat/ 
Samu bárót, Szurrnau Sándor bárót. 
J.ehúr Antal báró ezredesi. Dáni Bé » 
tábornokot, Tciekl (ívnia grófot.,—........................ — —
Zichy JúntKt gtólot Búnfíy Mikin : i; ' vn^ Horthv 
gyé/ot. Klcbcö térti Kunó gröfot. poii 
ük'ai kürr'.k’tünk tótünő--gcit, Mat'ya [

Záborszkti Ilonúrak és Górd Gizellának. 
\ ballet által előadott magyar tánc

egyveleggel tejezödött be n f •Hihetet
len est, amely u.an az •lókelóségek a 
minfc•zterehivk.séirre hniluUmk. abo| tea- 

u és a mnevar nemzeti 
h,n:'erf,. Li r, ' k’v'-rx ■'/<>] tkri -kdére

parancsnokává. Horthy a Princ 
Lúgén nevű dreadnougton Pólóból 

tj I azonnal C.nHaróbn ment, ahol nagy 

feltűnőd és megi ökünyödést tá
masztott a lázadók közöli, hogy 
Horthy egyetlen hajóval el merészelt 
jönni közéjük. Személyes mefrjele 
né."f döniöfti el a lizodás - sál. 
nem lárcynli. nem alkihloz di4 h t

Főüzlet:
SV.. í»ítfílS! - UTCA 3 

{Koronaherceg-utca torokj 

csíp...;:.; e
segy szaruk

SZÖVfcíEK
IV., ’fECSKEMÉTI-UTCA 14 

Pb, lvpi-tc.- sarok .
VJi.. ■ -.Ka: . : |- 2 ' .,-4
’ J., H-.I.Al V-l I CA :< S -A>1 
II.. r O-l ICA 2 S7AM 

lLaUhyútr.--tőr sarokj

Hók-

8 Kincsek gsrmadája 
ra nem ér annyit, néiit az 

erő es egészség 
a teát epségónex és rusanyoaságdnak 
felülmuliiaiaiiati kelléke a valódi 

Dl 

S3SBOR5ZSSZ 
1 nagy <*vcg  ára .. .. . K 48.- 
1 közép „ ....... 24.—
J kis , ......................9.—

Mindenütt l aphatói
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Plakátok
'Soha beférj az orvosságot, sivatag 

vándor a forrás vizét nem köszön

tötte olyan hálás szívvel és olyan 

örömmel, mint ahogy Budapest 

ayy önsanyargatóit népe üdvözölte 
azokat a nagyszerű plakátokat, 
amelyeket vasárnap virradóra ra

gasztottak ki a városban. Be a vö

rös pokolba! — Leláhcoltuk az al
koholt! — Szociális termelésből 
fakad a jólét!

Minden soruk .'•■-•‘nvedést. Inrjl 
jelentett; a magyar lobogót mintha 

fekete fátyollal boriloilák volna b“. 

Most azután vé<,rc-i’nlahár/:, mind

ezeknek vége! .1 falak csupa nagy

szerű sziveldoboglafó, kiket jel 
(‘meló plakátokkal egyi

ken a letöredcrelt magyar címer

kiállja világgá, hogy a magyar nem a pállok k»'/->tti megegyczéi és a kon- 
nyugszik bele hazája elrablásába, a 1 
másikon a magyar lobogót emeli \ 
égnek egy nagyszerű sastollas vi

téz, a harmadikon látóik az erő., 

fővezér kezét, amint a kormány ke
rekét tartja.

Soha, de soha jobbkor nem je

lenhettek meg ezek a pinkátok Bu ' 

dapesten, mint most, meri soha vá

ros nem szomiuhozta 
tiszta forrás m:éf, 
nem kellett jobban az 

mint a szegény, sokat 

Budapestnek.

(A
szült

I
I

N^^atáili Szabőék 
megagyoztek • kormánnyal

M hétfői s»áilk3zi konferencia kí!Stás3i
Budapest, november 16.

sok a remény ez idő szerint arra, hogy 
a megegyezés hétfőn léire jön.

A Hétfői llirlap tudósítójának al
kalma volt a kon ont ráció kérdéséről 

beszélgetést folytatni Hegedűs I.órául 
| lal. aki a kő:étkezőkét mndotla: 

látom

molyabb természetű s az első segély 
ismét lábra állitolla az alél'.akal.

Az ügyvédi kamara rendkívüli köz
gyűlése. A budaixísti ü'-fjvóii k r.-.ra 
vasárnap dé flüttre rendkívüli közgyűlési 
b.ivolt egybe, amely igvré-z.ől a kcmnui- 
nisfa ügyvédek, másrészről a komin inéin- 
perekben való képviselet--.állalás kérd,'óé
vei kívánt foglalkozni. A közgyűlést azon
ban dr. Pap József elnök (■!■>! . < iesztésére 
a nemzeti iinjwpre tekintettel mn nem 
tartották meg, illetve szerdára hala t áfák.

Kinevezés. A Standard magyar 
falerim-lők részvén',társasága legutób
bi igazgatósági ülésén ré :i érdemdús 
< é,.\ ’zetöjét és vezérlit’kárát 
Bélát igazgatóhelyettessé nevezte lő. 
Szakkörökben nagy szimpátiát vallott 
ki az előléptetés, az uj igazgatónak 
általános m elismert kitűnő kiail'ásai 
miatt.

Balatoniüred gyógyfürdő s-zunatér.:na 
egész télen nyitva van. Kitűnő vonal'.özle- 
kedés. Elsőrangú ellátás. Zavart.'.’..in nvu- 

I goloni. Szénsavas fürdők iiz nőben. Köz- 
1 ]X)nli fűtés. Igazgató főorvos dr. S< hmidt 
i Ferenc Felvi ág csilúsl nvuit a >■ <■:■.<•: i<- f. - 
1 iroda (Vilgadó-li ri a.r igazgatóság < >’fp- 
! színház utca 22) és a fürdőig :/!’ dóság 

Batiitonfürodcn.

Hétfői Napló tudósítójától.) Fe- 
várakozással fordul a magyar po

litikai é-Jel és az og -z ország a hétfői 
r.ap felé. Az a pártközi konferencia, 

mely hétfőn délután öl órakor lesz Sir 
Georg Clerknél, egyesek szerint teljesen > (íu. hm a no cim-ziim-i nmuimu. z
döntő lesz a politika terén. Bizonyos, | - Nem látom re meny lel ennek a 
hogy ennek a tárgyal’snak eredményé-Ihelyzeti I, mert hiszen minden pártnak 

löl függ a kormány további sorsa, a kell azl tudnia, hogy milyen fontosság
koncentráció kérdése, s a belső Ix’ke -'ai bír a megég vezér. kérdése. Valaho- 
helyreáHilása. Vannak ugyan poliliku- gyan utal és módot kell talál mink U 
sok. akik azl hangoztatják, hogy nem j koncén I rációra és (-végből ha szük- 

Lszahad a hétfői tárgyalás. kmik luFágo. ség lesz reá - minden pártnak áldoza

tot is kell hoznia. X'.m szabad csügged
nem 

a várva-várt m-grgye.'ést. 
a tárgyalásokat tovább, 

ezek sik rre vízéi
nél- . meri végül is az ország és a nem

zet érdeke <ri parancsolja, horpi meg
egyezzünk.

Igeai érdek
hogy a 
pártja

I

: k-.nccnlráíjóra é:
-g lesz reá

j'a:: nagy jelentőséget tidajdonitmii és |/o/ is kell hoznia. N

piem lehet erre a páríközi konferenciára niink és ha a hétfői konferencia 
mindent feltenni, mert még abban az [hozza is meg 
i'setb >n is. ha a Sir Georg Clerknél 1. - [ folytatni kell 
felylaiandó tárgyalások eredményiele-jegészon addig, mi

iil vég/ <ln.-;i(-k is. mód van arra, hogv

cenlrái i i útját tovább (v.’vengessék.
A baloldali pártok még n>indig \p- 

poiu/i Albert gróf személyéiben látják 
az egyetlen rcménysugárt, azl 

jaki a legalkalmasabb volna a 
tlcációs kabinet vezetésére.

Apponyi Albert gróf ma is 
d.ijékozodásail és délután f 
: riedrit h István miniszterelm kö!. hogy 
.vele táréval jón. \ mitn-'zlerelnök azon
ban nem volt hivat illában és igv 
' ■ vradt. Mint értés
Apponyi Albert gróf hajlandó minden 
tudásúi i-, erejét az tgyesilés nagy mun
kájának szentelni és a koncentrációs 

■kabiné! elnökség’d ehál’.dni, de < sak 
lakkor, ha e; re öl a pártok és a kor-

jobban a 
soha betegnek' 

orvosság, 

szenvedett

— Két aradi szobor. A párisi béke 
konferem ia ni 
Magva rország 
kormány M’k 
nyúl, hogy 
vegye Ma 
Vyx-féle jcgvzclJ

ég ne i n (lön löíle 
halárai!, de a román; 
intézkedése arra irá- 
végloyosen birtokba 

arország keleti részét a 
ben megjelölt de- 

mai ká< iós vo dón 1 lük így \ra 
dón, ebben a színtiszta mugver va
rosban is román kő/. ,':>z.gata.-l ren
dezett be, nem n ^pokláivá a lakos 
ság érz neit I ■ ■ mel
vetett a váios kél e;-d. '.••zobi-.i 
amelyet a magyarság haza fia- ál.lo- 
zatkészsé . ■ < mell \radvfu <
tereire. A Virradat mai reiviki ■. íi'ii 
kiadásának közlése sz ’ritd elhatá
rozta, hogy a Kossuth-szol n»t és 
a tizenhál,>’n vériann •/(•In:'.!, mely 
utáblzi mint művészeti alkotás is,

v a -
■Fki zé-1 

kor ;

a 1 k» dús 
csak díszére válhatik bármely 
fosnak, szétbontóIja és rend 
.sere bocsátja 
nrénynak.

Hindenburg és 
gatása. Berlinből 
kal-Anzeiger jelentés? szerint 
denburgot 
hallgat ja 
iMTÍ.V

a magyar

A fi n in rí

jelenti. A

az a poliEkai esemény, 
naev.ií.’.li Szal>ó István gazdn- 

t"d)b napi tárgyalás lilán meg- 
t a kormánnyal. Az ő áUásponl- 

juk ugyanis az. hogy :l haza érdeke azt 
narancsot ja. hogy részbe gyénél; a kor- 

'Hiányzásban. Épp n <■/ rl megegyezlek 
a sobn ropó lkai ki a’ k;>l közöts 

'munkában, de nem fúzióban. Nem fu- 

ez ft ziónálnnk a kereszt.'ny pártokkal se in. 
ülünk, de veliik együtt működnek. Nagyatádi 

Szabóék ezek szerint belépnek a kor- 
ínányha még akkor is. ha a hétfői ta
nácskozások nem hoznák meg a meg- 
p'.gy1. 1.!') >1 a ci i"i] ha laitd-k bi- 

mélyi en .'gedményekel is

'!i
a férfit, 
koncon- ef/j/c

fvÍvtál la 
fel kérésié

,.j mám/ felkérik.
\ bahdda'i pártok hajlandók is erre, 

un a kormány részéről, a miniszter
elnök legulólbi nyilatkozatát tekintve, 
aligha fog ez mv. történni, s igy nem

|

zonyos sz<: 
tenni.

Sir Georg Clcrknek egvíbk-nt vasár
nap déllilá:. ven .• |e vo!i Horthy M’k- 
Jós, a magyar ; einaeti hadsereg fő
vezére.

A ..Teríke" nagy sikere a hetvenöt, mk 
elcacJás közeli jubileuma leié ■ i zi a Bel
városi Színházat. A főszerepeket műi
den nap zsúfolt házak előtt — llosva’l 
Bözsi, Mészáros Gizi. Simányi Mária. T. 

, Halniy Margit, továbbá Harsányt. Pctheő, 
! Búná -zi és Matáim iálszn.

Az intim Kabaré ni inü:négy 
: pompás egvlelvoiiásos le? i riarc kiadó 
[ 'ikerüvé. Az egyik a Dinamií < inni !; ttá- 
' sós diémn. amelvuek l'é' zor.', vliv.-n Vi:’'ári 
I ‘<ka i -, Abeiuii Géza, P'->t;!'>r János 
, és Kovács Andor öli:';k kitűnő szi.. '.s/i 

1 ■ alil [Jrnf Dez ■ ki
| játéka „A trükl.eniher*'  a n :'. i . egviclvo- 
. fiá.-io-., amelyet Mészáros Aiaio-, .i. dós 
i Mária és Kiss Lajos xi zne d >■ i e. Sok 

tapsot kap a I arniadl darab. ’ I Farkas 
és A»-thúr Porges bácsi szerzőknek ope- 
:el!.;c amelvet Ba.a -.sa Emil ,,Jé> ; .-..i-
!■;■.;■ címen 1 -r-Jií it .Sc.-ó’Sf

• Elza, aki az <>;> •■:! női lő -rezét ala
kítja, kedves és Kiforrott miivé'.:. ítél. 
Hűé: Madár, Cseh h;;n. Lo/Jor Jáims és 
Virríq Bözsi nagv.;:: éri’.: :i játszanak e ki- 

! tiinö operelti cn. A ne ?, edik darab Török
■ Rezső .A sóhiviHlban" einiíi li lája, mely
■ hangos derültségben tartja n épet.

Az uj ínngán'.k Ét--, Cseres-r*
1 n'iés Erzsi. Vi. 'ig Rózsi. Cseh kiváló elő

adásában. valamint Kovács A. !í»r ölirtes 
k. nfcrúns •• járulmiK ho. zá az uj műsor 
sikeffdicz.

Az uj műsor sikere egyre fo\ -7Ídik 
az A> : ;;-iiti színházban. A .,V.‘i .ár>.np 
e ie“ < imü cgvL ivoná.soí. a pompás uj 
tr íák ós szólók Kökérgi II: aa. /,’• ira 
Alice. lioross, Iliiét:, liór omi < beliért 

[ e őadásábnn zajos síkéit arnl’.ak.

A Muskátli Kabaré f.: <in:■ ?: crtv tar- 
[ tolta meg bemutató elöadá ál. m.ly a Icg- 
; zajosabb tetszés jegyé; en folyt !e Kima

gasló részei a műsornak: dr. He esi Sán
dor és Nádor Mihály Pető!--, i’,tusa, me’v- 

i ben Berkv Lilv é-. Gózon Gyula lui'liroz- 
' nak. Ihász, hőnyi, Sze; cssv méltó ] : rt- 

nrre'k. Ünnepi, magyaros ■la.m.-nlaL.t kel
jenek Hrrkv Lili, vabunint L ■,/ Mái ia 
1 állal előadott Vúlyi Nagv G / i versei, 
i Ni-gv derüli 'el ’/ !' M - f.aló és 
| hőnyi állal nagyszerűen c'ö id .lt ka< ag- 
' tatéi pnrasztje’cnel, melynek sz i ■•je a 

mindig ötletes Lovász.v Károly, kinek ..A 
Bar" ciniii pompás jelenete, melyiien a 
jelenleg minden ’itc.c-aikoa megnyíló bá
lokat figurázza ki. a nevctői.-.i.igel.et ugyan
csak igényin*  veszi. Harmih Imre egy 
vasúti jelenettel szerepel, inelvi en B.mió 
Teri és Donáti) Aranka. Iliász és Ivánvi- 
'. al váltanak ki állandó derültség t. Gö- 
müry Vilma ugv Hcrmann Bantj ..A ’i .M- 
vérek" nagv-izerii szomorúját kákán 
Sebestyén Ede fordítása. valamint S/e- 
I u'u J.nő A Tolvaj ciniii darabjában arat 
Gergely és többi művé.s-társával jól meg
érdemelt sikert. A mag .i, z.önok mind 
m.gv sikert aratnak. Ezeket (. iádé. Géza, 
Kelemen Béla, e kél szerző cgv-egy nagy
szerű bohózata is színre!.<>. ül. Somlyó
Zoltán. Geliéri, Rózsa Laj»-> stb. zeize’.lék 
és Bti iav Dénes. Nádor Mihály. Losonczv. 
Bcm.'i.vi irte.k hozzá gvönyörii iniiz ikát. 
\z eh ok e-te f> órakor küzdődnek,

■ ...vár’m.■ déb Ián 3 ó. akor n'.’rsékelí hely- 
. rákkal a teljes műsor szintén színre 
kerül

■—A fővezér kiáltványa Budapest
hez. Horthy '!■' fővezér. :i Nemzeti 
Hadsereg vasárnapi iin.vpr'.y es ».e 
vonulása alkalmából kiáltványt in- 

a i. lézeli Uiida;:' I polgáraihoz, melvet 
a korn-reggeli ór iki.ain kiruyu.sztot- 
i.ik a hazak falaira. \ kiáltvány 
zószerb ti szövi éh n így ha jgzik:

B u i!: \ > í? s t népéhez!

Mag\arorsz.ág .'egszégyenleljes 'bb 
kor- a ka alán l'ővezéi'ségem aluli 
álló nmnzi'li haderő részei !)’•»•<•- 
nullák Budap? Ire. hogy <"> ■ szí- | 
vünkhöz forróit színeinket kilii-’- ' 
z.ük Buda várára.

Csapataim oltalma alatt minden 
igaz magyar nyugodtan i>é zhet’ 
és kell, hogv végezze uzl a mun
kát, amely- ósszeségéb.’.'i újra épili 
Magyarországot.

En és csapataim, főf viadalunk
nak tekintjük, hogy Budapest so
kat szenvedett népén segítsünk és 
főleg, hogy az elöltünk álló nehéz 
I .1 számára elvi "llielös tegyük.

A ki jó magyar, az örömmel fo
gad ben .lünket, de a hivatásos 
bujlogatők és rend! ontok óvakod
janak. meri irgalmatlanul lóg bűn
hődni az, aki Budapest meggyötöri 
népének hőn óhajtott nyugalmai 
rosszakaratún megzavarni ínyei - 
szik. Bűnhődni fog az is, a ki az 
újra szüléiéit nemzcli haderő szép 
■lő II un zászlaját rágalmakkal meg
gyalázná. Akiknek hibájából or
szágiul k a pus'lulús szél-re so Iró- 

►!!. 1 mii’ k meg bűnbánó;.i».
a mi. • i 411 ik ie.;n.igy. 1! i .óért 
se/.-’. ' i 1 az. amit a Iraza ma 
tőlünk megkíván.

.

kihall-
A Lo-| 

Ilíll- ; 
és LudendnríTo! kedden, 
ki a vizsgálóbizottság.

Lu 1 ndo
láviratozz.ák:

kérdés. Egy berlini távirat 

De::'.»he A illemei ne Zei
tungnak ie’.enlik Lliganóbi’il: A Secolo 
crlesii-’ésc szerin' az < hisz kormány 
Wilson álláspont iának figvclembeve 
vése nélkül, kizárólagosan nemzeti nl:>*  
pon akarja megoldású ;■ Iliiméi kérdési. 
Ebben az ügvhcn legn.in a kirúlv. Ni ti. 
Tilluni és Badoglio Liliomok laná- s 
kozásl tartott. \ korniánv, mini a hp 
t-.idósilója je’enli. Fiume népének egv 
liunglian m. gn\ ih ;.nidt a' :: .lóhoz 
Igazodik es vég.-' v*  az <•!' .: \:-Z:ilv- 
kodá-nak. ar io ■
Anglia hozzájárulását várja. (MTI.) i

is.

Eröszakoskodá.sokat. fel . o'iulá- 
sokal, rendzavarásokat semmi 
esetre sem tűről; .- lm iiv/nek elő
fordulnának. ugv ezekei a lcgsz.i- 

'. I tor inam mi g. 
Vi« Ikedjék mindenki nyugod

tan és fegvetn’r-ellen.
Járuljon n :ndri>ki rgv ivvel- 

Liekktd hozzá, hogv a na."v jelen- 

uj Ic'a irágzásáiiak haji.aiát je
lenlse.

Horthy Miklós s. k.. 
fővezér.

Az i.-íct’anok clirforcni crének kor
látozása. V Buda Kös va ér
napi szánni k<öli a !.■ r> uiv l.'Rujahb ren
deletét. amelynek érlclniélen ingstlnnl el- 
idegoniteni. béri c vagy haszonbérbe adni 
csak a hatóság b-izzáiáiuh'i'ávnl szabad, 
ízen engedély nélkül az elid.'gziiités. va
lamint a bérbe- Iszón hé rbr adós ér- 
xénvlclen. Ezt a a| érdeklő kérdést
!■■... | . ■ ■ 520
M. E. siámti rendé' t a hozzáfűzött 
végrehajtási utasitá.

— Húsz baleset. A Nemzeti Hadse
reg ünnepélyes bevonulása alkalmából 
a Budapesti Önkéntc-. Mentő Egyesü

let több mozgód; súgcl állilolt lel. Ko- 
vách Aladár őr. mhari tanácsos, igaz
gató vezetésevei vonullak ki derék 
mentőink, akik |»iiuinat alatt ott te
remlek, ahol s.'giivégükre szűk- ég 
volt, összesen busz esci .n vélték 
igénybe a 
ros«7ullét k 
longá*  é>. a 
gyermekek liek rosszul.
ősére,

sjgilségiikre 
busz esci.en 

mentők't Ngvobbrészt 
fordullak elő. amit a lo
rdkor "ó hideg okozol!, 

de s/.< rcn- 
egyetlen baleset sein volt ko-
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kiürítését is köoeleli
Újabb erélyes Jegyzék Romániához

Paris, november 15.

A legfelsőbb tanács mcgál’fipltot fa a Romániának küldendő újabb 
Jegj ?^k szövegét. A jegyzék i^.oa erélyes hangú és uj-olc napi hiitáhböt 
«ü Romániának a vá’aszolásra.

A jegyzék követeli:
1. A ma.?ar terület klürilé-ét nemesik a Tiszái!*,  bánéra addig a

véle> es határig, amelyet a Icgf/s b’.» tanács már '■ :••; ’hdl.
2. A st.-y; rm-.iini be’- " réz..Jé» r.’álrúsát a klseb! ségek védelméről 

szóló külön szerzi:tlésscl c.'.'.á’c és mi 1 den fér.tartás vélhül.
X Mindazoknak a rekvizi; lóknak az ellenőrzését, amc yet a. román had

sereg Mc./.varors;:.-'. on vészeit.
A jc. a romár ok érzékeny í'gének kímélése végett nem teszik

közzé. (MTI.)

Az Apolló-Kabaró kedden. november 
18-.6n mitnlja be uj niii.-.nrát, ame’y az 
előjelekből ibélve a legte'j. -.’•!) sikerre 
számíthat. A műsornak szi i|K’. t-te.'hnikai- 
lag is egv ee ‘■/en újszerű be.iililésu frap
páns szatírája: a „Kegyelmes nrnm'“, 
szerzője Lifdai Imre. Föl b szereidben 
Maian, Hcrczcf), Uiváii, Szenes és Szcnt- 
it'ányinak nyílik al;:’.:p •-'• ás V i
tásokra. „Szeptember1- cii-un Fi,,An
dor irl rendkívül hangulatos, irockiHú ér
tékű kis drámai j< \ vi:?\ fősze
repeit a kitűnő Németh Ji i' ' a és Hcrczef; 
Jenő kreálják. C ':<;o pompás 1. liéizat.:. 
a „Kérő” t/cő-c és I.if • ; .-■•ti
előadásában kerül szilire. A lí '. s siker 
jegyében kerül bemutatásra Kői’úru Gyula 
rendkívül mulatságos tréfái?., a „l’á<ztor- 
óra“, továbbá ,.A b. ’g.i ív:r cimü 1 é>-
zat, a főszerepe’.! en !:a: Mi<i. /Cö-
i’tíry és Hcrczcufitd, valamint n--.< (ívnia 
ötletes kis jelenete: „Drá.-'úin, te lén .'.is;-'.". 
Tűről: Bcz-sö „hnnre-s: ié>k" cimü er. ’c'.i 
humorral niceirotl v-q-.Téka 
Haraszly, Vidor is 'm;i s er j k --
sével fejezi be a változatos és mulat . " s 
műsort. Nagy sikerre hivatottul; az uj ma- 
gánszámok, va’úságos gyönge, i a l..‘.l r’- 
irodalomnak, amelyek művé i i 
val Németh Juliska, l’é/or Fe.iic, Ma- 
gyári Lajos es H’t.-sc ’.'j Ili fogják öregbí
teni sorozatos sikerei’, t. A premierre, va
lamint a hét összes eb";, lásaira jegyek 
válthatók dé’c'.őtt 11-ig és délután 1—-6-ig.

A Fővárosi Kabaré uj műsora méltán 
Igazolta azokat a várak<».-.: .okát, amelyet 
ehhez az előkelő, finom b' -ű i.is sz’nház- 
hoz fűzlek. A ,,Szenesnek áll a világ" 
cimü kacagtató l'.i.i'.cn özó.’i.Jsí líóz-i 
és Sarkadi A’.- ’.ir e'.'.c: ’rt.-l'.m humo
rukkal órié i sikert arattak. A ke '. cs és 
tehetséges Vidor Ilonka két bájos llarsá- 
nyi-verset énekel r.agy sík. r .•<•!. . A „Tor- 
zonborz-* * cimü tréfa t:j szerzőt a,:.t, Cobor 
Ernőt, aki pompás kis tréfáin főszereié
ben is nagv tai sokat kapott. Csalhó Üilta 
külön meglepetése a Cobor féle tréf. n;.!.. 
A következő szán*  o! ?.n < incr ■ rniiivcn 
ritkán jut ki a 1 :i ' ./é li pu! t:. • .
Harmath Imre, a i ..báré művészi vezetője 
mint chan.v nier lép fel. A műsor clo.:jn, 
Gyárfás és Huszár együttes fellépte, a ki
tűnő Szenes Bein 57;-t’.r..i’•■ :m, :.z
„Utazás ‘-ham Szőllősi Rózsi, a kabaré ki
váló p-imadonnája egv Szenes Andor é 
egy Czcglédv-dalt éne el kivételes művé
szettel és humorral. A csupa szív Ecren- 
czyt f ércekig tajAoda a kö; - .i Sólyom 
Janka megrázó erővel étwkellc két gyö
nyörű Buday-d-.ilát. Sarkadi Ala-lár a múl' 
műsor pompás persziftázsát, a ..Mmwll- 
ínuhtAt**  frissítette fel egv pár uj móká
val. Most is c A.m ka '-‘t t.’
tott, mint elsői*'en.  A fe'*()i -olt.t'.o!i ki-, ül 
még egv c»omó érdekes és értékes számot 
nyújt a kiváló rend-- ’■•' -■ s a ki z->ns •: 
kacag.’ a és tapsa kiséri a szereplők bra
vúros c’.í'ada-.it min en este.

Jaok titka, J- ’; a ■' -i. majommal. 
Aí igazi férfi — Oö.zf /■ /i.is a íő*z'-rei  - 
ben, — ez a Mozgókép Otthon uj műsora. 
Hallatlan nagy sikere könnyén érthilő. 
Jack, a csoda ma jóin fnlrcngcti 
okoz páratlan humoros tz Iái-.rd és vég'e- 
lenül rdcl.fe: - '<"en leköti a közön-ég fi. 
gyeimét széditöan vakmerő pr.uhf ■" . .1' 
Az igazi férfi, költőien szép nagyslillü drá
mai műben pedig a filmművészet nagy
mestere, Olaf Fiinns. magával ragadja a 
közönéget, tigv hogv a szó szoros érteimé- 
ben alig mer lé e -let venni, míg lepereg 
előtte „Az igazi férfi” drámai cselekmé

l

nye.

Régi vagy törött

légit .tgn&í> áron vesxüak
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... k íel 2h .*iíü

Jmuás*  t-to! kezdve
3 ákamaCoftai lérütons’i

PénzFi"vi körökben e-lerjcat hírek 
szerint, a kormány most már komo
lyén foglalkozik azzal a tervvel, hogv 
a hadikölcsönök knmatszelvénvcinck 
beváltását megkezdje. Ez a kívánság 
már régóla merült fel nemcsak a hadi- 
kölcsönkötvényeik tulajdonosai ■ köré
ben. hanem a pénzügyi szakeml erek 
közölt is, mert a kárnál szelvények be
váltásától remélik a felülbályegezellen 
korona árfolyamának mcgjavu’ásá't, a 
11 a d i k ö 1 - ö n ók á rfol y a m em e I k,? 1 ? s é t 63 
általiban hiteléletünk stabilizációját 
is. Mint ismeretes, a hadikölcsön szel 
vények beváltása március óta szüne
tel. A hadikötcsÖEökrc a magyar szent 
korona országainak egész területén 

milliárdot jegve, I k és miután a 
nemzetiségx'k csak kis összegeket je
gyeztek, a kamatszelvények beváltá
sának felfüggesztése épen a magyar 
piacot és a magvar tókéseket érintett 
legközelebbről, akik a legnagyobb ál
dozatot hozták az államért. Most, hogy 
a románok kivonullak és számítani le
in t ;i.- . '.mii jöv. ' k i •
1 .-re, az adószeoés"k intenzív megin
dulására. a hadi kölcsön szel vények bc- 
\ állása már az államhitel konszolidá
lása érdekel en is f "ölte kivonatosnak 
mutatkozik. Mini a Hétfői Napló be
avatott helvrői értesül, a kormánynak 
az a terve, hogv január 1-töl kezdve 
beváltja a hadikölcsön szelvényeit, de 
a 6%-os kamatból csak 3%-of fizet ki 
kérzpénzben, mirj 3%-ről elismervényt 
(ál. A hadiköh-..ön szelvények bevágá
sának általános pénzügyi szempontból 
is nag’. jelentősége van. mert most 
már mi sem állja ulj.ít annak, hogv a 
m;tg.':ni; Ié;-clek meg ne kezdjék a ki
sorsolt záloglevelek és egyéb címletek, 
továbbá a községi kötvények, zálogle
velek slb. szelvényeinek 1 -..illá il. 
.'.agyon terűn'z !vs, hogv e réven 
újabb milliók kerülnek ki a közönség 
sorába, de ez ör.cr.kles különösen
abból a sz 'alpontból, hogv a pénz ’<■ • 
nagvobbrósze a b.n- i’ ölesönt és ;-áb 
lev ’ekel vásárló kistőkések I. , 
jut.

•

A vcfárnapl tőzsde. Négy ''.cm 1:
• da izókban. — Az üres bnfé-kdüéh«ír.

■ v cső cg -.zen rlve:le a vasárnapi 
. i ‘ ’•/. ’él. Az I ) ; • i / c őll alig

uél.uny ember lézengett, uiitf huni a kusé-

eáz teljesen üres, szinte félehnelesen la
katlan volt. M g a lő: z v.'nd. gek seu 
mernek bemenni az l'nió kúi.-há/Jja, nie-i! 
félnek a megismétlődő razziáktól. Pénz
váltás alig volt, ti.ezer koronás felié - 
léséért 90C 920 koronát fizette1, uloliára. 
KékfH'nzl en valamivel nagvobh ki i.'h I 
-\o!t arra a hírre, hogy a hét eleién a: 
Osztrák-Magyar Iáink nagyobb tétel bank- 
' 'gyet kap B lest '>!. 1 I it M I « on a drá
gulás n::i is folytatódott, ha nem is olyan 
veber i:.s tcmpfóban, min! tegnap. Ma kü
lönösen a dollár drágult, amit állami 
számlára vásároltak Arfolva.ua 93- 95- 
re. a lei .350 35á-re, az arany 325-re emel
kedett. Aranyban nagy volt a kereslet, de 
áru alig van. A részvénypiacon nem volt 
lorga’om. A lé.-i tőzsde tegnap zárva 

■ voli és igy az árfolyamok irányilásában 
hiánv/i.tt a bécsi' árlista. Kereslet volt a 
Tubánk, Na iei. Orszáuos fa/s Athenaeiun 

: ! é'/■'.é: ve’ bon. A hadikölcsön árfolyama 
I szániotlevően javult és a legutóbbi napok- 
| bán (H-re em lkcdell. Ilyen kurzus mellett 

’ n a v- t"l:’’r 1 " -őzben ti'ol'-ető.

SPORT.
Labdarugós

A va>árna.pra kisorsolt összes baj
noki labdaru',’ mérk" ■ . sok I lebonyolí
tották egy (y/TK—MAC) kivételével. 
Az atléták ugyanis lemondták a méirkő- 
.t a Tesl.'.’vakoríókka'l szemben, mert 
a csapat legtöbb játékosa a karhatalmi 
csapatokban Iclj'silett szolgálatot. Az 
elsöoszályu mérkőzések a papírformá
nak meg-f hlö eredménnyel végződlek, 
'■i’enbon nagy meglepetést hozott a 
Kárpáti és Slobbe csoportok vezető 

egyesük leinek veresége.
i MM 'i TTC 2:0 ‘1:0). Iktröl-hétrc 
(szebb credm’nyel et ér cl a műegyete
miek csapata. Na gyszerű és lelkes 
'lókkal győzte le a terézvárosiakat, akik 
Ipcl’g er' - íi ki; - lőttek, de eredmény
telenül. Mindkét góll i'.gri ru.la.

F7V: l'TSH 1:0 (1:0). Állandó f“>- 
■ lény mellett győzött a zöld-fehér együt
tes az újpesti pályán. Különösen a: első 

i félidőben jál-zolt hravusosftn ez a csa
pat, ail n ' ' ÍZte
f i’.',]'. | \ .'fii! Pápai beadásából Pataki 
fej He. Sziincl lilán durván játszottak 

|az újpestiek és a biró ki is állitotta 

: egy fiiját .-kosukat.
i Kispesti AC 'SC 2 1 (1:0). A kis
pestiek mindkét gólja kiintetőrugá ból 
keletkezett. Az első szabadrúgás volt, a 

!második tizenegyes. A nemzetiek gólja 
Aétlhetellen volt.
i Vasas—0:0. Az első félidőben 

:• Vasasok, szünet után az újpestiek vol
tak fölényben. A 1 • -1 kapus ügyesért 
dolgozott, úgy hogy eredményt nem 
tudlak elérni.

! Törekvés- 33 PC 10 (0:0). A vas- 
iiilas csapat meg ’ demell győzelmet ara. 
i-.ll a IbLasok fölött.

| 111. K TVi:~P..\K 0:0. Gólképtelen
:t ’rsor dolgozott min i:.'! részről.

| f-'IAi' --Husi párosok 1:0 (0). Slobbe- 
csoport.

T.tC Zuglói Turul 2:0 (2:0). Stobbe- 
csoport.

Yf/omdásr TE 2:2 (1:1). Slobl 
csoport.

| F6i>. T.-k-r—TelU’friifg 2:1 (1:0).
Stobbe-csoport

m:\l -3:0 (2:0). KánpíiM- 
•söpört.

| KTi: -KAOE 2:0 (1:0). KúrpáC-
, csoport.

íiEVl' -OTE 1:0 (1:0). Kárpáti-
csoport.
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FELLÉPTÉVEL NAPONTA ESTE 7 ÓRAKOR 
ELŐADÁS :: MINDEN VASÁRNAP 2 ELŐADÁS

Christo
harmadik része

& R©VM-

Ma, h é t f ö n
'? -r?"? r? r 

massra 

a m o n u mentá
lis filmsorozat 
első része az

VI., Teréz körút 20 Telefon 144-98 
JACK TITKA. (Jack a cs lamajcmmal).
I-’il.ii!ja!i-k 4 ■ -n. AZ UAZI
FÉRI I, (Ólat Fünss a főszerepben.) 

I)rá’.na 4 felvon ’ I -in.
Előadások k‘-'•h-‘. > d. u. 4, 6. 8 ó akor.
Pénz'Ar: d. c. ’-ull —' 1-ixr, d. u. 3-tól.

Ha iiin. -. v.'.,yeii sz.u.'.'.ilaiuia.’.otl

ez a legha házi^aráit 1 1
í'()/n h ' •clöanyaj? megtakarítás. Minden 

0 kályhára se 'itsőg néll.i ! alkalmazható

& Frank Prűor . ? ’ Aa.S-í'S

E rr é S Z
I felen Sz< n»avas ftlrdök Zavartalan pihe- 
nyitva n.s ú.' t'canó ellá-
V a ti l tás. n vasúti 0- . '.ettitis

Pcbilú nyújt: Mcnetjci’y-
i
(.K;.-j-:.’in.iéz-utca Z:) es a fürdo- 

ál 'Sm: puiatoitjuícd. lyazgató- 
ju.'icct ~.c‘rr-,‘ cStí cmattc ele.

, söniür és rtlliességnél azon- 
eav .ki ; Czalch-féie törv. 

védi it’ Komi.;!;uliii-L' i. ■. - >t liozzá- 
szappannal együtt, amely teljesen 
szaeial.ai, v ni p.s/kit és önnek 

>san használ. — Kanható 
mindenütt főraktár és 

iwstr.i s é’küldcsihely:
C z a I c h Z s. Lomét 
u\érj,Bllda- 
p -.. Vii., Wi.i .r knyi- 
utca :r>. uz.iKlauz.'l-uka 
saruk) „Hát > Wesselényi" 
gyógyszertár
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