
BÉKE!
Egy angol állam férfiú nemré

giben azt mondotta, mikor a béke
kötés eredményeit bírálta, hogy 
Anglia megnyerte a háborút, de el
vesztetté a békét. Ezt a meglepő 
és meglehetősen találó meghatáro
zást Magyarországra vonatkozólag 
úgy szeretnék alkalmazni, hogy 
Magyarország elvesztette a hábo
rút, de megnyerte a békét. Mosta
náig ugyan csak annyi bizonyos, 
hogy a háborút elvesztettük, hogy 
a békét megnyerjük-e, az még nem 
egészen bizonyos. Az ország most 
helyes vágányon halad, minden re
mény megvan tehát, hogy ezen az 
utón csakhamar eljutunk a.rég áhí
tozott békéhez, amely lehetővé fogja 
tenni a háború szörnyű sebeinek 
a behegedését és az erőgyűjtést, a 
zavartalan munkát, majd a jólétet 
és a megelégedést.

Soha vonat nagyobb terhet nem 
vi$t, mint az, amely ma reggel in- 

cj Budapestről, hogy Neulllybo 
vigye a magyar békedeíegátusokat. 
Egy sokat szenvedett és igazságta
lanul megkínzott nemzet minden 
reményét, az élethez való törhetet
len ragaszkodását viszi ez a vonal J 
Franciaországba, 
élükön Apponvi

Franchet d’Esperey 
Budapestre érkezett 
Utazásának fontos politikai jelentősége van

ia kásán. 
Megérkezése után nemsokára eltávo
zott, a francia misszióhoz ment. Az 
ebédet is itt fogyasztotta el, amely

Franchet csak igen rövid' időt (öltött

A delegátusok, 
Alberttel, vala

mennyien átérzik történelmi hiva
tásukat és azt a nagy felelősséget, 
amely vállukra nehezedik. Soha 
férfiak előtt nem állott nagyobb és 
szentebb feladat, mint a magyar 
békedelegátusok előtt. A nagyvilág 
és főleg a győztes országok alig 
tudtak mostanáig valamit is Ma
gyarországról. Mióta a missziók ut
ján érintkezünk a külfölddel, kez
denek megismerkedni velünk. A 
békedelcgátusokra vár azonban az 
a végtelenül nehéz feladat, hogy 
hiteles adatokkal, okmányokkal, 
térképekkel és minden egyél) ren
delkezésükre álló ‘ eszközzel bebi
zonyítsák a világnak, hogy a há
ború előtti Magyarország egyik 
legfontosabb pillére az európai 
békének. Ezt az országot nem lehet 
feldarabolni, ezt a nemzetet nem 
lehet leigázni, mert ez a nemzet 
ezer esztendő rémségesnCd rémsé- 
gesebb veszedelmét sziklaszilárdan 
legyőzte és a most törő ve
szedelmet is le fogja győzni.

A béli ekii Időt tég messzi útjára 
nem megy fegyvertelenül. Magával 
viszi az igazság-nehéz ágyúit és 
aknavetőit. Mert a magyar béke
küldöttség fegyvertárában az igaz
ság végtelen sok fegyvere várja, 
hogy ellenségeink mellének szegez
zék. És ha velünk az igazság, ver 
betétiének vagyunk. Mindezt tudja 
és érzi a békeküldöttség is, amint 
érzi és tudja minden egyes magyar 
ember, aki itt születeti ezen a gyö
nyörű földön, itt él és itt akar meg. 
halni. A ma reggel elindult vonal 
utasait egy boldogtalan, de re
ménykedő nemzet imádsága kiséri. 
Reméljük, hogy visszatértükkor a 
nemzet üdvrivalgása fogja ő>ket fo- 

e»<Xn*

Ma reggel kilenc, órakor 
d‘Espcray tábornok, a szövetséges ha
talmak balkáni seregének főparancs
noka kü'lönvonalon Budapestre érke* 
zett. A francia tábornok, aki 
napot Szegeden töltötte, a 
pályaudvaron érkezeit meg, 
gadására megjelent 
nők, a budapesti francia katonai misz* 
szió vezetőre, Fatou tengernagy, a 
Dunabizollság vezetője, több magas
rangú francia katonatiszt és Skuteszky 
Emil áltomásfőnök. A különvonat, 
amely egv török szalonkocsiból, egy 
bolgár iermeskocsiból és több török 
személykocsiból és tehervaggonból ál
lott, pontban kilenc órakor futott be 
a Nyugati pályaudvarra. Franchet 

| d'Espcrev tábornok, egv alacsony, 
| kefe bajuszu, 
I rátságosan 

I megjelent 
I autóba ült 
! főtt, ahol 

mára. A 
meg kísérete és a konstantinápolyi fő
hadiszállás UöWb előkelő katonai funk
cionáriusa. A délelőtt föl várnán a 
francia tisztek autókba ültek és séfa- 
kocsizást tettek Budapest utcáin.

Az előkelő vendég számára a Duna- 
palota második emeletén lévő 45-ös 
és 46«os számú lakosztályt foglalták 
le, amely mint fejedelmi lakosztály I 
szerepel, minthogy ide szállnak a lég- ■ 
előkelőbb vendégek. Hálószoba, sza
lon és dolgozószobából és im llékhelyi- 
ségekből áll az a nagyszerű lakosztály, 
amelyhez természetesen külön telefon 
is szolgál. A szobák a Dunára nyílnak 
és így a francia tábornoknak bőséges 
alkalma lesz, Irogv Budapest termé
szeti szépségeilwn gyönyörködjék.

Franchet d'Esperey különben ma

A kereskedelme miniszter 
a termelő munkát sürgeti

Választás! mozgalmak a fővárosban és vidéken

a tegnapi * után visszatért a szállóiba, ahol kiörül- 

Nyugati | belül egy órát töltött. Ezután vissza- 
ahol fo-1 lért a francia misszióihoz. A tábornok 

Graziani tábor- ( este kíséretével és Graziani tábornok* 
kai. továbbá Fatou tengernagygval az. 
Operába ment, ahol végignézte a 
Bolygó hollandi előadását.

*

fe- 
élénk tekintetű ur, ha# 

üdvözölte a fogadtatására 
s zeniéi y i ségek et, ni aj d
a Dimaipalolához hajta- 

illásf rendeztek he szá- 
főparancsnokkai érkezett

CS
szá

Politikai körökben nagy fontos
ságot tulajdonítanák Franchet d‘Es- 
pereij budapesti látogatásának, mert 
á tábornok utazásának inkább po
litikai, mint katonai jelentősége 
van. A főparancsnok ugyanis főleg 
a megszállott területeken megtar
tandó választások felöl érdeklő
dött és Szegeden a politikusoktól 
azt kérdezte, hogyan lehetne meg
tartani a választásokat az ellen
ség által megszállott területeken. 
Minthogy erre a kérdésre Szege
den mindenkitől azt a feleletet 
kapta, hogy magyar országgyűlési 
választást ellenséges megzáliás alatt 
nem lehet tartani és minthogy Bu- 
dapeten is csakis ily értelemben 
nyilatkozhatnak a politikusok,

beavatott helyen valószínűnek 
tartják, hogy Franchet d'Esperey 
budapesti látogatása siettetni fogja 
a megszállott területek kiürítését.

A tábornok már a vasárnap fo-, 
lyamán is érintkezést keresett a'

.. ..................................., a tulajdonkép-1 
peni tanácskozások azonban csakl 
hétfőn kezdődnek. Huszár Károly ( 
miniszterelnök hétfőn délben lelke- i 
resi a tábornokot, hogy informálja 
a politikai helyzetről és megadja: 
mindazokra a kérdésekre a felele-! 
tel, amelyek Franchet d‘Espcrcyt 
érdeklik.

I
’ politikai körökkel,

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A 
politikai életben most már teljes ere
jével kezd kibontakozni a választási 
.küzdelem, amely főként a keresztény 
egyesülés pártja és a kisgazdák kö
zölt okozott élesebb konfliktust. Mind
két párt a maga részére vindikál bi* 
zonyos kerületeket és mindkét párt 
méltánytalanságot emleget. A hét fo
lyamán a. két párt által .kiküldött dele
gátusok összeültek, hogy, megegyezést 

JWl ű .teór

Weiss Konrád, a Viliben pedig Fe
nyő Miksa és Gál Jenő mondották et 
programmbeszédüket. Dr. Gál Jenő 
közel két órán át tartó hatalmas be
szédben fejtette ki programmját. Azzal 
kezdte beszédét, hogy a választási küz
delemben fegyvere egyedül programm- 
jának tisztasága és elveinek szilárd* 
sága. Dr. Gál Jenő az antiszemitizmus 
fogalmával foglalkozott. Az antiszemi
tizmus a keresztény Magyarország 

I gondolatával nem fér össze. A demo- 
i krácia programmja ez a hármas kö-
■ vetélés: egyenlő jog, gazdasági igaz* 
I ság és kuli ura. Ezekkel az eszközök-
I kel s erős akarattal lehet csak felépi- 
i leni és fenntartani a szabad független 
' uj .$' szép Magyarországot. A nagv lel

kesedéssel fogadon beszéd’ után az 
agy-begy ült válaiszlóközönség c^ybaó*' 
gulag elhatározta, hogy táviratilag üd
vözli Vázsonyi Vilmost. A XV. válasz
tókerületben vasárnap tartotta meg 
programm'beszédét Ábrahám Dezső 
belügyi államtitkár, mig a X. válasz
tókerületben Lénnyel 'Endre dr. fej* 
tette ki programmjút. Ezen a gyűlé
sen megjelentek Heinrich Ferenc ke- 
reskedeimi miniszter, Kürthy Lajos 
báró, a köxéppárt elnöke és Perónul 

; Zsigmond báró is.
[ Heinrich Ferenc miniszter elsősor

ban pártja nevében köszönte inog a 
megjelenteknek azt a nagy érdeklődést

1 és rokonszcnvel, melyikei a páft je* 
i lőttjének progranunbeszédél meghall- 
1 gatták. Neki most legfőbb kötelessége
■ az országnak szenet s élelmet, a mun

kásságnak vedig munkaalkalmat sze
rezni, a lerongyolt államvasutakat, az

I elpusztított postát és távírdát helyre* 
álliiani. A középpárt akarja lelompi- 
tani azokat az ellentéteket, melyekkel 
egyes politikai pártok a magyar tár
sadalmat széttagolni akarják, apiil ő 
a magyarság és a magyar állam szem
pontjából a legnagyobb' veszedelem^ 
nek tart. A bolsevizmust lehetetlenné 
kell fenni, az összes nemzeti erőket 
egycsilve, termelő munkával lehet ha
zánkat kivezetni abból a veszedelmes 
hínárból, melybe önhibáján kívül, ke
rült. Utána még Kiirthy Lajos báró, 
Perényi Zsiginond báró és mások be
széllek.

Csak vállvetett munkával 
menthetjük meg az országot 

Éber Antal programmbejzéde

f.l Hát fői Napló tudósítójától.) A 
vasárnap elhangzott prograinmbe- 
széciek sorából jólesőn zengett ki a 
XV. választókerületben jelölt Éber 
Antal beszéde. A politikai pártok napi 
jelszavain leiül állva Éber mély lu* 
dússal és széles látókörrel mulatott rá 
azokra az utakra, amelyek az orszá
got szerencsétlen helyzetéből a boldo
gulás útjára vihetik. Olyan szociális 
és kulturális programmot adott, amely 
alapját képezi az ország felemelkcdé* 
sének, azután hatalmas gazdasági is
mereteivel és pénzügyi 

jfvjivfiv k". jö.ő pénzügyi
kai. Elítélte a túlzókat,

tak. a megegyezés azonban nem sike*, 
rült. Hétfőn még egv utolsó tanácsko
zásuk lesz a kiküldötteknek. ezen 
azonban már teljesen kilátástalan a' 
megegyezés és az értekezlet valósz.i-1 
nüleg csupán ennek a megállapítására 1 méreteivel és jx-nzügyi képességeivel 
fog .szorítkozni. . fejtette ki jövő pénzügyi politikón-

A vasárnapi napon egész sereg pro- kai. Elítélte a túlzókat, a gyülölség 
gramm-beszéd volt úgy a fővárosban, ■ szitukat, mert csak a vállvetett munka 
mint a vidéken, t jpesten Hédervári menthei meg az országot. A választók. 
Lehel, Rákospalotán Budavára László akik zsúfolásig megtöltötték a szín- 
a főváros XV1L •yátesjtöM&’éteui.Wd* tetoefeu sgutdji^Hk • w-
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Halálra Ítélték a 
rablógyilkos házaspárt 
Izgalmas jelenet az Ítélethirdetésnél — A halálra ítélt 
gyilkos hisztérikus rohamokat kapott — A védő a 
rögiöniiélő eljárás helyett rendes bíróság delegáló- 

sát kérte

tűnő jelölt fejíegelóseihez és őt zajo- 
iau ünepellék.

ftber Antal, a XV. választókerület 
parlonkivűli képviselőjelöltje pro- 
prammbesrödél a Budapesti (Féld) 
wnnháeban mondotta el, amely 
tolásig megtolt a kerüld választóival. 
A gyűlésen Pár is Pál mérnök eliiö- 
LBlt, aki elnöki megnyitójában kije- 
tanteHe, hogy • dolgos kispolgárok 
wmh tipikus kerületében méltóbb jelöl- 
WM nem ialáüiatnak, nrint Éber Antalt, 
*ki a produktív munkának az. ország
ban szintén egyik legtipikusabb kép- 
selője. Brilgler Bertalan ügyvéd fel
szólalása után Éber Antal programm- 
beszédében kifejti, hogy azért vállalja 
m pártokon kívüli jelöltslgeí. mert ma
* súrlódási felületek kiküszöbölésével 
mindenkincL vállvetve és politizálást 
mellőzve kellene nehéz helyzetünk fel* 
javításán fáradoznia. Programmja az 
ország területi integritásának helyre
állítása, de nem fegyveres utón, ami 
öngyilkosság volna, hanem az ország 
'gazdasági és szellemi kultúrájának 
Ityors és alapos felemelése utján. 
Évégből elsősorban szükséges az ad- 
minisztráció megjavítása, a közigazga
tás állainositása, a tisztviselők megél
hetésének teljes biztosítása és minden 
korrupció erélyes kiirtása. Követeli 
fcözegésfcséffügyi siralmas állapotunk 
radikális orvoslását, nz anya- és cse- 
esemövédclcm és a tuberkulózis elleni 
védekezést, a közoktatás reformját. A 
kőszénhifinv folytán foglakozás nél
kül álló fizikai munkásokat lehet és 
Ml foglalkoztatni, a mezőgazdaság 
Termelés fokozására szolgáló munkák,
• DunarTisza csatorna, a vizszabályo-
zési berendezések, a másodrendű me
zőgazdasági vasutak hálózatának meg
építése utján. Azonnal szabaddá kell 
tenni a tsrtokparccllúzást. Eltörölne . _ .. . 
minden drkortátoeóet és — at import fcosatail elfogtak ós a slatariiíia Mrt- 
és export irányításán kívül — a ke- isi?[ áffiiották. A törvényszék szom- 
reskedelem minden megkötéséi. kezdle tárgyalni az ügyet. Éré-
most már e ,zabod forgalom é, o w, w„.,rfá(!f6írőjá|7
bad verseny mindenkire igazságosabb ■< • , -i
és előnyösebb lenne, mint a tökélet- ifé/kezik. mi-Erény iné, aki minden pd- 
km és csődöt mondott állami beavat- lanaitban anyai örömöknek néz erőbe, 
kozás rendszere. A pénzügyi helyzetet 
nehéznek lát.ja, de a mezőgazdaságii 
termelés fokozása, az ipar és kivált a;
kisipar fejlesztése és a kereskedelem í™1***1. alSZ.ViG’™ifikor ki- 
aztóadságának helyreMitasa esetén jroghazba, ahol deli frilrenketfókor M 
abszolúte nincs ok kétségbeesésre. ( szállt a röglönitélű bíróság Longer Jenő 
Mindenféle bank jegycsere, levonást, a |dr. kúriai bíró, a budapesti töTvényszéli 
hadikölcsön minden erőszakos reduk- elnökének vezetése alatt. A körvádat 
oióju. igazságtalannak As eredmény te-\S:otnoi. Ht. államügyéSB kepvi- 

k'sete. Egy elsőemeleti teremben hirdet

ték ki Sz i'ólelet. Három asztalt ősz-

sát kérte
A Hétfői Napló tudó:diójátő?.

A biidapes'ti biiuletőtönénys- 
rögtöni l'Óíő hórósáf; 
hirdette ki itólel 
ksosági bűnügyben, amelynek vádlolt- 
jai a Farkas-házaspár. Karácsony elölt 
való napon, december 23-án, Farkas 
Mátyás állás nélküli cipászseged. aki 
az utóbbi időben a Teleki-téren adás- 
vevésseT kereste kenyerét, elhatározta, 
hogy a vele együtt lakó Vetési Pálnét 
megöli és mert tudta, hogy az asszony
nak pénze is van, ilyen módon szerzi 
meg tíz asszony pénzét. Tervébe be- 
a-vatta feleségét, született Bordács An
nát és a velük együtt lakó Erényi Ja- 

cos karhala’mi őrmestert és ennek fele
ségét is. Vetési Rét fa vásárlás ürügye 
alatt elcsafllák a Rákosmezőn levő el
hagyatott mattomhoz, olt Farkas fej
szével leütötte az asszonyt, zsineget kö
tött a nyakára és addig fojtogatta, a 
míg Vetésiné ki szenvedeti. A gyilkos
ságban segítőtársa volt Farkasnak 
fiatal felesége is. Az áldozatot azután 
kirabolták. lőÖO koronáját és néhány 
ö'csó ékszerét elvették. Másnap a gy*l“

I:
■El abban a rahlógyil- ^kénytelen felfüggeszteni

csak később kerül a bíróság elé.
I A rafcl'ógyil'ko.s házaspárt vasárnap 
; reggel átszállították a Marsi t-kirruti

szállt a rüírlöniték) bíróság Langer Jenő

lennek tani,, Hsö leendft M ütemekel^emrieli teremben liirrlet- 
(Máv slb.) óriási deF<Mijének kir.u .

azon u utón. Irney • ki Sz i,ír0™ T’
ütemeket teljesen ónálló kereskedj- -ezeánitollak n staWtnMis. bírásig otüs- 
■ ( vállalatokká kell alakítani. Máso-,, tanácsa számára, az asztal közepére

Ezután a még mindig áléit Farkas 
Mátyás védője, dr. Török Sándor ú'’.l 

dik leendő egy tiz százalékos, tehát a fessfiH-elet tellek, kit szuronyos csendőr fe] MÓtóívra és a kövelkezökcl mondja:
termeli,! estköMet le nem rombold ihcvH,clte „ v^HoMakat és ezzel mey- 
vagyonadónak piryyi ulappn ,mló be>ttfletkihirdeli,. Bozontos, 
medeee. Az egész közszolgáltatásnak •-
»onl>an gerince « progreesrin jőve.' Wketehaju fiatalember a raMogysíkos, 
dél mi adó legyen. Mihelyt ez a nagy , felesége sovány, macsony, vézna nő. 

rcimefve

rögtön- 
a ÜT IC 

a dolgozó ^73. S-ába ütköző yyllkossóg és a 344. 
bűntettében mán-

alacsony, 
jövedelmi «dő-szervezet funkcióba lép, MindkeMwn egicsz testükben 
efíörlendök mai elavult és igazoágta-; i^i^tják a« ttélctct. 
fan egyenes adóink é, besidntelendői flnők klhirlMi htyJy , 

antiszociális fogyasztási adók eüész>\ n.....
.é,lrien nmd,«re 

Nyújtsunk perspektívát
•sztályoknak, irányítást a munkások-ütköző rablás 
rak és a fiatalságnak, lássunk komoly ]á bűnösnek és ezért őket a Bp.
munkával és szigorú lakarékossággai (ÍJ 99 ^.ainak alkalmazására! 
neki gazdasági helyzetünk megjavitá-
snnnk. ha i«v a bizalmat a belföldön i halácra Ítéli.
és a külföldön újból helyreáHirjuk, I xbfcjin a pHia-nat-bán, amint az elnök

mogvrteltük az alap/ait « «• I kinMMldja a ..haKlr4“ sri>l,
száfi területi integritása helyrcallitasae \ . , ..... . .pák és ulaf nyitunk nu szebb löuő.'rarkas egész lestével főidre vágja ma- 

nek, amely után epedve sóvárog ez a 
.‘r érmesét len ország. Minden politizá
lás teljes meMőzéscvel ennek a társa
dalmi és gazdasági 
nvgvalósitására kéri a 
dátumát. Ne az lágyén........................
r.ogy a bűnök okozóit keressük, ha- 
/Rrm fogjunk hozzá mindannyian egye
sitelt, meg feszitett erővel az újjáépí
tés nehéz ,dc kllátásos munkájához.

Fher Ant-al lx*szédét n többezer fő* 
nvi válusztóközönség a feguagyabb lel
kesedéssel fogadta és Ébert szűnni 
M0B aktró WMUHWfc..

gát. Az élniük abbahagyja az itélot fel
olvasását. Izgalom támad a teremben. 
Két-három csendőr és kalontliszt siet 
a főidőn fetrengö emberhez, aki hisz
térikus rohamokat kapott, görcsösen 
vonaglik, hörög, ide-oda dobja magát 
a földön. A kisérő csendőr leteszi fegy
verét. fél gombolja Farkas ruháját, de 
az elitéit nem tér magák az. Ifakilrn- ( 
ilé 1 felesége is lérjéie véli magát, köz- 
bon görcsösen zokog, a hitvest r pilla egy pádra, férjél pedig te

|
programúinak 
kerület mán* 
a főgondunk.

tanáccsá 
foglal I. a 

! kiv-'Zel- 
leíil! dték 
?smd5rök 

aMüsa agnüHfak a*® j«H iRiciMk In, W»<iW» borüátfyan

: bünré
;-.t a rőt, lönítélő bíróságról lefo- 

rendes Inról 
ember egy- 
őrizetben.

rögitönitéK?

Hevitléfc a fogházba. A folyosón meg
jeleni a halálra Ítélt asszony apja, fi
vére, több rokona, egy szögletben pe

dig iéveteg szemmel nézett maga körül 
Erényi János, akinek ügyét ekkor 
kezdte tárgywni 'al hadosztály bíróság. 
Teljes egy órán ál tanácskozott a roy- 
tönilélő bíróság, melynek határozata 

' lermészeLesen titok. A fogházban arű- 
l/ési fájdalmak lepték el Erényi János- 
|néf, ci ihep: fíichter Rezső fogházgond- 

nok a köaelböl sürgősen bábaasszonyt 
hivatott.

Délután három órakor hirdette ki 

hulúrozalát a hadoszlálybíróság Erényi 
János ügyéí'j'ii. A katonai bíróság nem 
találta bűnrészesnek Erényit s ilMá- 
kessi 
kozva. Erényi János ügyét 
útra terel le. A megvádolt 
előre a fogházban marad

Éi les ülésünk szerint » 
bíróság zárt ü’tsen, amelyen mint ke
gyelmi tanács működött, a halálra, 
ilclt házaspárt a Kúriának kegyelemre 
terjeszt ette fel. A Kúria hétfőn dö-at K 
kegyelem felől.

A fővazér neje 
a vaggonlakóknál 

Élelmiszert és ruhákat osztottak ki 
a menekülteknek

-ék mini Ivol'ilani férjétől. Az elnök, millión öt 
vasárnap délben [percen át Farkas nem téri magához.

i a tárgyalást. | 
Közben orvos érkezik a terembe. Gold- I 

berger Márk dr., a XVI-os helyőrségi > 
kórház orvosa, aki jelenti a bíróság
nak, hogy Farkas Mátyás hisztérikus 
rohamokat kapott cs valószínű, hogy 
huzamosabb ideig nem tér eszméletre. 

Langer elnök megkérdezi az orvost, 
vájjon elmebetegség tüneteit tapasztal
ja-e a vádlotton, vagy pedig csak hisz
térikus elváltozást?

Az orvos kijolen’:, hogy idegmegbete
gedéssel á'l szemben.

Az elnök kerticséré, hogy mikor álla
pítható meg, vájjon korábbi elmebeteg
ség vagy ideggyöngeségben szenved-e a 
vádlott, Goldbe.rgcr dr. kijelenti, hogy 
csak hosszas megfigyelés után lehet ezt 
pozitive konstatálni. Majd egy pjab'h 
kérdésre, vájjon suíyos-e az i Ma pót a 
és arra enged-e következtetni, hogy 
Farkas Mátyás beszámil’ha-Latlan. az, 
orvos kijelenti, hogy ezt csak hosszabb ' 
megfigyelés istán lehet megállapítani, j 

A bíróság — miután Farkas nem 
nyerte vissza eszméletét és„.<jgész testé
ben elnyúlva fekszik az asztalok előtt 
— folytatja a tárgyalást. Az elnök ma
ga el»é szólítja Farkas Mályásnét cs kö
zel húsz percen át kihirdeti előtte a 
rögiöniiélő bíróság Ítéletének indoko
lását. Farkasáé időnkint felzokog és 
aipatikusan néz az előtte fekvő urára.

■— Kiván-e kegyelmet kérni a maga 
részére? — kérdezi Fark’asnét’ól az 

elnök.
Farkasné haiik hangon igennel vála

szol'. mire védője, dr. Balta Ernő, a 
bíróság asziatóra teszi Fft'rkasné kegyel
mi kérvényét.

I

i

— Tekintettel arra, hogy az Hóiét és 
snirak kihirdetése hozzátartozik a rög- 
t’önítél'ő eljáráshoz, amely háromszor 
huszonnégy óra alatt befejezendő, az 
itéHet és arniíík indokait a súlyosam be
teg vádlott előtt most már kihirdetni 

nem leheti Tisztelettől kérem a röglön- 
itélő báróisáigot, hogy a rendelet értel
mében, o vádlott súlyos idegbajára 
való tekintetei a rögtönitélő bírósági el
járást erre a vádlottra nézve felfüg
geszteni és az ügyel rendes bíróság elé 
utalni néltóztassék, egyúttal pedig a 
vádlottal elmebeli állapotának megfi
gyelése céljából, az állami o'mcmog- 
figyelö intézettbe azáHitlátni. Ha ez a 
kérelem teljesíthető nem volna, vé
dencem részére kegyelmet kérek. Ké- 

’rem figyelembe vcrni-i büntetlen elő
életét, bűnbánó ma alóriását és súlyos 
betegségéi, amelynek hatása 
vette el teltéi

.4 bíróság ezután kegyelmi 
alakult át, amelyben helyet 
vád k?pvi*f’.;io. is. Fariu’sns!i .
lék a teremből, a folyosón

— A Hétfői Napló tudósít óját Sl w >

Vasárnap délelőtt tizenegy órakor* 
a szociális misszió-társulat, híven 
fenkölt feladatához, megjelent a NyiF 
gáti pályaudvar külső telepén és az ot| 
sorakozó, teherkocsikban didergő és 
nélkülöző menekültek között szeretett 
adományokat osztott .«izét Százhat- 
vancgy család, összesen hatszáztiz sze
mély hónapok óla hazájától, otthonán 
ból elűzve tölti ezekben a vasúti kóí 
csíkban napjait, rettenetes nélkülöz^ 
sokét szenvednek, lakáshoz nem jut
nak. anyagiakból teljesen kifogylak éj 
a társadalom jótéteményeire vannaí 
rászorulva. S kik vannak a menekül* 
tok közölt? Kúriai bírói rangban levő 
vidéki itélőbírák, magasrangu állami 
és megyei tisztviselők, községi jegy* 
zők, tanítók, tanítónők, gyógyszeré* 
szék, hivatalnokok', kereskedők, egyik
másik nyolc-tiz tagú családdal és aküj 
szégyenük nyomorukat, melyeket e 
szerencsétlen ország balsorsa okozott 
s akiknek azért kebleit menekülniük, 
mert magyar érzésüket, magyar vett 
lukat. még idegen járom alatt sem 

: tagadták meg.
' A szereleladományok meleg téliru-t 

búkból, cipőkből, kabátokból állottaké, 
' .sok tucatnyi láda tartalmazott élelmi

szert, cukrot, tojást, lisztet, babot, 
kenyeret, sót, konzerveket, slb. A ki* 
osztásnál megjelent Horthy Miklós fő4 

' vezér neje, Auguszta főbn-cegasszony- 

lránvával, Zsófia főhercegnővel, For- 
! kas Edith, alapítványi hölgy, Torma# 

• Cecil és a fővárosi társadalom sok 
előkelő hölgy tagja. A nyomor, amely 

' szemük elé tárult, könnyekre fakasz

totta őket és elcsuklott a hangjuk* 
amikor v igasztalniok kellett azokat, 
akik mindnyájunknál súlyosabban

! szenvedik meg a raegpróbMtalAzok 

rettenetes idejét.

g^r3!2fön«t •wönpyftt
■tó? tanyai, cr: s'.-"4 eMwM- 
&Tfe h«« tf«XEK ■ i.»CM.;ÖA.S aranyat. cr. s-.-it rMHM- 

,1 kát WMXEK a
SB'ílB A BAH VÁC-6,

NiRriMta-a. 7. T«l.: J. a-». Házhoz UJÖvík



BUDAPEST, 1920. JANUÁR 0. HÉTFŐI NHPLO 3

HÍREK Irockijt Borisszou tábornok 
hadsegéde lőtte le

Udres kaland a felbomlott botseviki fronton
békedelegátusok 

vonata
f.4 Hétfői Napló tudó silóját ól.) Hét

főn reggel útra kel a magyar békédéit- 
gáríó, hogy az antant meghívásának 
eleget téve, megjelenjék Neuillyben.^A n?j>ok!ban oz a 

ahol a párisi békekonferencia meff-lhogy Trockijt íuftggyWkolták. Ebben az 'nőknek, aki szintén éles szavakkal fe-

Bécs, január 4 [megpróbálta helyreáHitani a
(A M. T. I. magán jelentése.) A Neues azzal, hogy alaposan lehordta a kato-

Wiener Journal jelenti Kopertliáfából: nákat. Állítólag ez alkalommá.: heves 
hír terjedt itt el, fszamrohánvásokal tett Borisszov tábor-

— A Fővárosi Kabaré uj műsora « 
pénteki bemutatón ótíúsí sikert aratott, 
ügy a darabok, mint a magánszámok 
jobbak és mulatságosabbak még az előző 
páratlan sikerű műsor számainál is. A 
műsor legnagyobb szenzációja, a „Blise 
és Fricc“ cimü tréfa, melyben Gyárfás 
és Huszár elragadó humorral és kedves
véggel alakítanak kel elhistult amerikai 
csirkefogót. Amit ez a klvá’ó két művész 
eb’en a hallatjaiul mulatságos tréfában 
produkál, azt minden pesti szinh.izl>to- 
gatónak látnia kell. A „Csodapók" cimü 
operett Heid'berg gyönyörű muzsikájával 
szintén hatalmas sikert aratott. Szöllősy 
Rózsi a» operett címszerepében és magún- 

1 számaiban egyaránt kiváló volt. „Bcvá- 
, ' sárlás" című mókás száma után percekig 

n fa i tombolt a tnps. Sólyom Jankának „Tör
vény előtt" cimü produkciója sokáig *m- 
ékezetes lesz a publikum e'Őtt. Magáh- 

sr.ámokban és darabokban egyaránt Ki
tűnőek voltuk Fe.renc.zy Károly (talán 
most aratja nagyszerű művész pályafu
tása egyik legnagyobb sikerét). Gergely 
Lajos, Vidor Ilonka, Cobor, Dinnyésv 
(egy nagyszerű uj színésznő), Pcrényi, 
Hunyadi, Kuhinyi, Krasznay, Nórák és 
egy kiváló uj la’entum, Tarnay Béla, ki 
..Balog István" cimü gyönyörű dalát 
ritka melegséggel és művészéttel éne
kelte. Annyi bizonyos, hogy a gyorsan 
né'3;,erűvé lett kabarénak ez a legjobb 
műsora és igazán netn csodáljuk, hogy 
a jegyek legnagyobb része elővételben 
fogy el. A jó n’alos a jegyeket a nappali 
pénztár telefonja utján előre megren
delni. Te’efonszúm: 17-—07.

— A legnagyobb budapesti film
siker. Újév napján szenzációs film- 

Vilmos császár farmer te«z Pe- bomutaló volt egyszerre a Mozgókép-

rendet

—- — .. V llV(U i'lrjr | lví»J 1“°Wb V’FÍM/ICWK- E4UIK7H ,........““ — • .■ co.. ••

Itezrfí MwirorardMart n békeMrauatd- ügyben most ■ követkroSket jelentik: lelt. mire Trockij vígsö fO’háhorodáJá-cc^uc inur/^nr^razu'/f/ut a m'Kciargyaia- ’ ... _ . _
sokat. [A bolsevikii csapatok a Nana frontján

Több, mint cgii esztendei várakozás 'hirtelen több k Vámé ternyi re vissravo- 
után jutunk el ehhez o lépéshez és c ‘nu-ttsk. hátrahagyva egész 
várakozás alatt átszenpedtük a bolse-; fölszerelésüket. 
vizmus gyilkos rablását, a megszállás i visszavont Iáinak 
kényszerű keserűségeit. Magyarország 
reneszánszának első köve a békekötés, 
amely felé ma természetszerűleg mind
nyájunk érdeklődése fordul. .4 kor
mány a legnagyobb gondossággal állí
totta össze a békedelegáció névsorát, j 
amelyben biztató reményként csillog í 
Áppontti Albert gróf neve. .4 M/őn/xkő 
elhárít hatatlan körülmények folytán I 

holnap csak egy szőkébb bizottság uta
zik Parisba, hogy ott felvegye a tárgya
lásokat.

A delegáció hétfőn reggel nyolc óra 
Ö0 perckor im’ul cl a keleti pályaud
varról és este hét óra tóit- érkezik 
Pécsbe. A keleti pályudvaron a vasár
napi nap folyamán állilották össze azt 
a kfdönuonatot, ameluen a küldöttség 
utazik. .4 történelmi nevezetességű vo
nat meglehetősen kicsi, mert mindösz- i 
sre nyolc kocsiból é? egu mozdonyból I 
áll. .4 szerelvényben van egy kisebb ud
vari szalonkocsi Appontrl Albert és ' 

szőkébb környezete számára, négy j 
Pullmann személyszállító kocsi a béke- [ 
delegáció többi tagjai és a kísérő sze- I 
mélyzet részére 2 podgyászkocsí a híva- ; 
falas csomagok és a személypodgyá- 1 

szók részére, valamint egy étkező- 
kocsi. A vonaton megfelelő számú ki- I 

sérő személyzet teljesít szolgálatot és ■ 
Becsig elkíséri a vonatot a Máu. üzlet- j 
vezetőségének kirendelt főtisztviselője 
is.

Érdekes, hogy több esztendei szünet 
lilán az étkező-kocsikat ismét bekap- ; 
csőiják a forgalomba és az első étkező
kocsit a békedelegáciő vonatához csa
tolják.

.4 vonat este hét óra körül érkezik 
Béesbe, ahonnan még az éjszaka fo
lyamán tovább halad. .4 szerelvény 
természetesen egész Neuilly-ig elviszi a 
békédéiegáctőt és ott várakozni fog 
mindaddig, mig a szőkébb delegáció 
visszáséin tér Budapestre.

TELEFONSZÁMAINK:
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Felelős szerkesztő
Szerkesztőség 
Kiadóhivatal

Ab újságírók közgyűlése. A Bu
dapesti Újságírók Egyesülete ma köz. 
gyűlést tarlóit, amelyen kimondotta 
fúzióját a Vidéki Hirtapirók Országos 
Szövetségével és ennek megfelelően a 
Magyarorsrági Újságírók Egyesülete 
■evet vette fel. A közgyűlést Márkus 
Miksa elnök hosszabb beszéddel nyi
totta meg, amelyben rámutatott az 
egyesületnek az utolsó két évben ki
fejtett szociális tevékenységére s hang, 
súlyozta. hogy «z egyesület volt az. 
amely az újságírókat a proletársorból 
kiemelte, a proletárdiktatúra volt az, 
amely őket oda visszalökte. Aztán vá* 
eeJto az újságírás keserves helyzetét a 
koaunimirmus és a román megszállás 
alatt, majd az ujst’igirók súlyos anvagi 

Wtnék. Beeaódút vé-

hsm megparancsolta, hogy Borisszán 
tábornokot azonnal állítsák 
mellé és lőjjék agyon. Mielőtt azon
ban ezt a parancsot teljesítették volna, 
Borisszov szárnysegéde rmolvert rán
tott és háromszor rálőtt Trockijra, aki 
nemsokára 

j A Neues 
távirathoz 

[hogy még meg kel várni, 
I erősítik a hirt, amely 

fronton és h-iihetően hangzik.

gezte, hotfv a múltak hibáin okulva a és nyíljanak meg a pénztárcák és hűl- 
sajtót teljes erejével kell beállítani lássák bőven a megérdemelt adomá- 
abbtt a nagy nemzeti munkába, amely- nyokat a derék rendőröknek. Nincsen 
nek végcélja, hogy Szent István biro- jobb, nincsen nemesebb cél, amelyre 
dalma ismét régi fényében foglalja el pestiek odaadhatnánk feleslegünket, 
helyét a népek tanácsában. A közgyük _____ _ .... ........-..............   »
lés azután elfogadta a számadásokat inban (T) Berlinből jelentik: A lapok1 OlÜionba* s az Olympiábau is. Mmd- 
űs a tiszlujiiást a mához egy hétre Laseii tudósítást közölnék, melv szerint ' ' ’ - ■ „ • - —
tartandó közgyűlésre halasztotta el.1 //, Vilmos egy megbízottja Láncba ór- 
Majd hosszabb vita induH iheg a Vi- ’ 
déki Hirlapirók Országos Szövetségé
vel való fúzió körül és a közgyűlés tepedéséröl. ........... ...... ............... ....
hozzájárult a már régebben létesüli' : birtokot akar vásárolni és farmgazda- 
megállapodásokhoz. A közgyűlés aztán súgót Lerendezni. (MTI.) 
Rákosi Jenőt ünnepelte, megválaszt
ván wb egyesület tiszteletbeli 
nak. V ‘ ” 1 ’ «• < _____________________ ______
ameUeH foglalt áH«. hogy az egye- bó] figyoímezlell a közönséget l-.ogv a '
..".Lakai i - t.„n „x__: ______ .... , .................... ’

tüzérségi
Minthogy ennek a 

semmi kényszerítő 
i volt, belső okoknak 

vissza-vomitó'st. Tá- 
fóHevést az, hogy aj 

---------- t szökdöslek

katenrfti oka nem
i tulajdonították a 
rnogatta eat a 
vörös ka'ton-ák tömegesen 
át. Most a Berlinszke Tidende távira- 
'lot kapóit, aradi v szerint Trockij meg- 
j jelent a veszélybe kerül t

I

I
I

belehalt 

Wiener
azt a

sebeibe.

Journal ehhez a 
megjegyzést fűzi, 

amíg meg-
egyébként elóg

köt sz.Miház egyidejűleg mutntta l>e ■ 
i Kakuk herceg (Prtoc Kuokuck j cunÜ 
! filmet, amely méreteiben, kiá'NálAsá- 
iban. srcenirozásának ötletességébm 
felülmúlta mindazt, amit eddig láthat

nunk. Az Ottó Julius Bierbatim híres 
.regénye után készült film a leginagycüdj 
meglepetéseket hozta a pub’íkiunnak 
non’.rfa'k izgalmas és érd ’kes tartaí- 

, inával, hanem jelen eleinek káprázatos 
Lfény’vel, ragyogó szkps'gfi tájfel’vóte- 

•’eivel és mozgalmas tömcgszerepl^sed- 
_______  „ _____ __ _____  ____ .v,„, a UÍUl ,z u , . k. Technikai tekintetibem is olyan 

Korcmáro. Nándor feíár<«a-: srgitstaívél "Sbérííii máwar 'hadifM- ujihwolraf hnz ez • film, hopy igazán

kezelt. ’hogv lárgvoljon a perui elnök- ' 
kel Vilmos császár Peruban való tele- I 
lepedéséröl. A császár olt nagy föld- j

Oroszországi hadifoglyainkért, 
tngjá* Az oroszországi és szH>ériaí hadiifog- 

Most Kun Andor szólalt' fel és ívok hozzá tartozóinak egyesülete uj-

! sütetbő! minden politikát ki kell zárni magyar Vöröskereszttel karöltve tehe- 
í és meg kell csinálni

Végül l 
! lására hosszabb vita
mand könyve körül.

1 háboroddsát fejezte ki e röpirat felelt, k-üklenck. hogy kiVdemónycóke'n kívül 
I amely jogosulatlanul az egész uj'ság- ogy-két ruha- vagy fohérmemü dnrnlx>t, 
I írótársadalmat megrágalmazza és egy
ben utasította a fegyelmi tanácsot, hogy 
a legközelebbi közgyűlésig hozza meg 
ítéletét a Fcbéri fogvelini ügyében 
beadott indítvány felett és tegyen je
lentést a közgyűlésnek.

A görög király súlyos batesee.
Páriából jétentík, * _ 
ik'irály Alftettbcn tornagyaJkorkitai 
közben oly szerencsétlenül ugrott, 
hogy elesett és lába bokában eltört. 
Az orvosok szerint legalább egy 
hónapig kénytelen lesz ágyban ma
radni. (MTI.)

— Nem gyártanak száz- és ezer- 
koraaáa baakjegyeket. Illetékes hely
ről kapott értwáitea szerint egyes ta- 
poknak az a híre, hogy szúr- és ewr- 
korvnás poetatakankpénetáTi jtgvek 
gyártása van folyamatban. ixim felel 
meg a vaKisúgoaik.

— Rendőrnap. .4 budapestiek szí
néhez — és pénztárcájához — hétfőn 
és kedden a rendőrök fordulnak. .1 
rendőrök, akik ni éjszaka csöndjét 
őrzik, míg mi pihentető álmot al
szunk, a rendőrök, akik napsütésben 
is viharban, szélben és esőben meg
feszített idegekkel és nyitott szemmel 
vigyáznak lépteink biztonságára, tes
tűnk épségére, vagyonunk sértetlensé
gére. Ma, amikor a megélhetés emberi 
erőt meghaladó küzdelmeket kivan, 
amikor a gyengék és kfslelkilek bi
zonytalanul és egyensúlyukat vesztve 
járnak, ők, a rendőrök, szilárdan, ke
ményen állják helyüket, mintha az 
élet nagy sodródásában ők nem vesz
hetnének el. Pedig emberek csupán 
ők is, akik csak úgy bírják munkáju
kat. ha tiszta homlokkal és gondoktól 
ment lélekkel állhatnak posztjukon. 
Ezért akarja ü rendőrnap, hogy Buda 
pest Htot táro^o* H • holnapi ntyoii

a sajtó-kamarát.'tővé tette, hogy a dán főkonzulátus

Fehéri Ar- yoknek csomagokat lehet küktení. Az 
A közgyűlés feb egyesület fölkéri azokat, akik csomagot
volt'

I
I

hogy a görög

mint tóvá! ibilósi RCelni-ényt, mellókal- 
.jenek, amit a fogolytáborokban azok 
a foglyok kapnak, akik szsretelatö- 
mnnyra szorulnaik. A csomagokat ja- 

jniuár 31-ig kell’ a hadifoglyokat gyá- 
molitó irodá'lxan (V., Nagykorppa-utcn 
13.) elküldeni.

— Négy életunt bő. Az Andrássy-ut 
125. számit házban Kohdry Jánosné 
nogyvenóves magánzónő ismeretlen mv. 
reggé’, mogmérgczle magát. A mentők 
a Rókus-kórhúzba vitték. — a Szent
endreiül 58. számú házban Rciszprccht 
Károlyné negyven-nyolcéves k-á^Mnérő- 
né a gázcsapra fclakaszlolta nragát és 
felvágta karján az ereit. Súlyos áll'a- 
pcbba'n a Mar^iil-kórbázba vitték. — 

f Schribert Sarolta huszonöt év ex ház- 
. larlúslicli nő Bakát*-tér 3. számú ház- 
[ bán inetlináilal mérgezte meg magát. 
Glató Erzsébet ápolónő a Vilmos-lak
tanyában morfiumot ivott A mentők 
a Rókus-kórházba szállították.

— Fineetüzek. Vasárnap rejjgol az 
Akadémia-utca í. számú házban levő 
pincében tűz volt, amelvot hamarosan 
eloltottak. — Délután a Csáky-utca 16. 
szám alatt levő papirraktár gvuíadt ki. A 
tűzoltók a pincetűzet. mielőtt nagyobb 
veszedelem keletkezhetett volna, 'elol
tották.

— Lemondanak az erdélyi romám 
miniszterek Bukarestből jelentik, hogy, 
Pontescu és Vlád erdólvi miniszterek, 
hir szcrrnl. le akarnak unondani. mert 
Avarescu tábornok és pártja akadályo
kat giördit a két miniszter munkája elé. 
(MTI.)

— A „Három csésze te«“ bemutató
ját péntekre tűzte ki a Belvárosi Szín
ház igazgatósága. A magyar szárma
zású Szlobodtt Károly nagy európai és 
amerikni karriert befutott vigjáh-ka 
a tegfinomab'h ós tegbriliiánsn'Mv sze
relmi komédiák közül vn’ó. Külön bra- 
vuroMága tf darabnak, hogy tiv'ajdon- 

lmro® öieruptó jótesau

I
I

I

az a nocy, impozáns siker, 
amclvct aratóit.

— Éle imdaeot sorsolniuk ki ingyen 
a rendói nap all a'ráb61 ma, hétfőn és 
holnap, kedden éjjel 12 órakor az Os- 
fendc-kávíhözban (Rákórzi-ut 20.) kit linó 
cigányzene me’Ictt.

— Rendőrnap a Mozgókép-Otthonban, 
A Kukuk herceg (Prínz huckuck), mint 
a nagystílű művészi ég lebllincselöjn ér
dekes filmnél előre látható volt, hallal’an 
vonzerőt gyakorol a közönségre. A Moz
gókép-Otthon pénztára egy nappal el'he 
e.dja ki a jegyedet délelőtt 10 órától 
két órai szünettel — egészen estig. Ma 
h«Mfőn és holnap kedden a Mozgókéo- 
Otthon is rendőrnapot fart. Aki tehát • 
két nanra váltja nlrg a jegyét, közérdekű 
ügynek adakozik.

— Henry Kraass, a Nyomorultak hi
tes főszereplője játssza a Roya-Apolló 
bnti vasárnap bemutatásra kerülő „Mii- 
sészbecsiils!" cimü film főszerepét. As 
Octnve Erűidet regényéből készült film 
többi szerepében a legkiválóbb párisi 
színészek ezcc'lálnak. Az uj műsor másik 
újdonsága egy elsőrangú amerikai moz
gófénykép: „Az élet szeretője", amely
nek nagyszerű cselekménye a legteljee 
rebb elismerést fogja kiváltani.

— Egy rfollárkirályne kalandjai má
sodik része ho.naptól kezdve kerül be
mutatásra nr Omniában. Az & folytatásos 
kaandor-történet első folytatása: „A» 
éjszaka rejtelmei" és bravúros ld;g- 
feszitő, nagyszerűen megkomponált bo
nyodalmai feltűnést fognak kelteni. A 
filmmel egyidöbc.n folytatja az eredeti 
rrgérv közlését e heti számában a Szín- 
házi Élet is.

93Slag® A6 malac
ÍHAt|0H sorsoitatík ki a 

JwM rendőrnap alku!- 
mából ma hétfős 
és holnap ked
den este pontból 
12 órakor az

OSTENDE
káVcHAzban :.nr^
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Komunista izgatok 
a bíróság előtt

A budapesti büntciőlörvényszék dr. 
Bigner József táblabiró r'nöklésével a 
gyorsítóit eljárás szabályai szerint 
három kom ni'.mis la izgató bűnügyét 
tárgyalja ina délelőtt. Az első ügynek 
lienkcházy Lajos 40 éves asztalos a 
vádlottja, aki a proletárdiktatúra ide
jén az V. kerületi lakáshivatal veze
tője volt. Ezt a ixitorolt hivatali- állá
súit többek között arra használta fel, 
hogy Kónya Sámiiclinét a Ilonvéd-ulcá 
16. szám alatt levő lakásából kikér- 
gette. Fegyveres katonákkal behatolt 
az özvegy asszon y lakásába és lénye- 
gelésck'kel kényszeri let te a lakás elha
gyására. Emiatt az államügyészség 
magánlaksértés és zsarolás büntet lével 
vádolja.

A másik vádlóit Luszlig Sándor 25 
éves magánhivatalnok, aki a proletár
diktatúra tártaim a alatt a földosztás 
és birtokrendezés áUlami központi hiva
talában tartott párlgyiiilé'.i’i) a kommu
nizmus melleit propagáló beszédet 
mondott, meg fenyeget te tisztviselő tár
tjait azzal, hogy a forradalmi törvény
szék elé állítja őket, ha nem lépnek 
be a vörös hadseregbe. Azlán usz.iíó 
beszédet mondott a polgári osztály 
ellen és izgatott a tulajdonjog intéz
ménye étien is. Emiatt az. ál'-'ainiigyész- 
ség izgatás bűn le Hév el vádolja.

Ugyaaics’ak izgatás büntette miatt 
emel vádat az állam ügyészség Wagner 
Benedek 26 éves siitömumikás ellen is, 
mk'i egy népgyíi'llésen több száz Kinyi 
hallgatóság előtt szónokon s ennek 
során kijelentette, hogy a burzsoát fel 
kell robbantani s el kell venni a pol
gári osztály vagyonát.

Öngyilkosság 
az Intim-barkón

Egy betörő a letarSóittás r’«! h 
hatóiba menekült

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

A dohány-utcai Inlim-barnak Iiosz- 
szabb idő óla állandó vendége volt 
Glück József .tizenkilenc éves keivske- 
dősegéd. Pontosan megjeleni a five 
o’clockon diszkréten félrevonult 
ítölgyismerősével s nem ragaszkodott 
szigorúan a társadalmi formá'klhoz: oly
kor az első esti csillaggal rendelte a 
pezsgőt és állandóan hatalmas (költeke
zéseket rendezett.

Vasárnap déliulán is beáLl i tolt av 
Tnlim-barba Glüok József. Mcgren- 
deHe Icáját, nagyúri módon helyezte 
kónvelcmlre magát a moketl .székem s 
látszóan blazirlan nézte a bar tarka 
képek és a vendégeket, amikor hozzá
lépett egy jól megtermett markos ur.

— ön Glück József? Kövessen a 
rendőrségre.

Detektív volt az illető, aki már he
tek óta kereste elitekül, aki hírhedt 
betörő s egész sereg betöréses lopást 
követett el. A lopott pénzből nagy 
lábon ólt, állandóan flakkeren iárl s 
nem vetette nieg a bárok enyhe, kelle- 
mcsszagu termeit és likőrjeit sem. 
íftiiek a detektív felszólítására felkelt 
asztalától, nyugodtan fizetett és vette 
a kabátját és elindul az ajtó felé. And
ikor az ajtóhoz ért. kabátzscbél>öl ólö- 
nhvtotla revolverét és a szivébe röpített 
cgv golyót. Vérző mellel esett össze a 
bar ajtajánál. Kíihivlák (hozzá a mentő
kot, de ezek már csak a halált álla
pitollák meg.

ElsnerOszkár
FfiUzlet:
IV., PÁRISI - UTCA 3

[Koronnherce'r-iíf'*'’ sarokj

CSIPKÉK ♦ 
SELYEMARUK

♦ SZÖVETEK
IV, KECSKEMÉTI-UTCA 14 

[KAtvín-tér sarok]
VII.. HAKOCZI-UT 2 SZÁM 
VII., K'RALY-UTCA 3 SZÁM 

FÖ-UTCA 52 SZÁM 
íbalüiyány-tér oarok]

Piók* 
üxfetek:
♦ ♦ ♦

Nagy llsztinség Szegeden
Viaskodnak a kenyérért a piacon

Szeged, január 4.

Szegedről jelentik a Magyar Távirati Irodának: Szeged városa nagy obb 
montiiyi.-s gü Lisztet vásáróll Jugoszláviában, hogy az ehiselheletlen liszlin- 
.égen segítsen. A liszt árát ki is fizette és a szerb kormány engedélyi is 
adott a liszt elszállilására Vagonba is raklak a lisztet, de Nagykik indán a 
szá'lCjlinányl feltartóztatták, ugy hogy Szeged nem kapta meg a lisztet. Sze
ged város polgármestere legutóbb megbizotlat küldött Belgrádiba, hogy a 
szerb közélelmezési miniszternél •lépéseket tegyen a liszt ki szabadi tása miait, 
mimflhogv azonban a mkiiszter betegen fekszik, mindeddig nem tudták az 
ügyel elintézni. Szegeden ezidő szerint a legnagyobb liszt ínség van. .4 mai 
piacon valósággal viaskodtak a kenyérért.

L'oyJ George Londonban 
marad

London, január 4.

(A MTI. szikratávirata a budapesti 
rádióállomás utján.) Különböző elin
tézésre váró kérdések következtében 
Lloyd George csak a jövő hét közepe 
Iáján ulazhatik el Párisim. Az angol 
miniszterelnök csütörtök előtt aligha 
hagyhatja el az angol fővárost.

Komunista üldözé- 
Amerikában

Amsterdam. január 4.

A Réuíerdroda jelenti Washington
ból, hogy minden kommunista újság 
'kiadóját letartóztatták. Január 
az Egyesült Államok területén 
radikálist tartóztattak le. Ezek 
igen sokan külföldiek, f" 
oroszok. Elkoboztak nagy

4500 i A MAC—Törekvés elsőosztályu baj- 
közűi noki mérkőzési, amely az egyellen le. 
.miw üonyoüiaHaa .hitók az őszi ktenybflí, 

^Jielnap. kedden délután 2 órakor jutsz* 
----- _----------..... .mgy turnéit | )e # Margilszii'eli snorttelenen 

kommunista agátációs röpiratot. Való- Zű'ss Menyhért bi.ráskpdása meléett.
szinü, hogy a letartóztatottak közül a 
felénél többe* kiutasítanak az ország
ból (M. T. I.)

Paris, január 4.

(A MTI. szikralávirata a buda
pesti rádióállomás utján.) New- 
yorkból érkező sürgöny jelen lés sze
rint a rendőrhatóságok az Egyesült 
Államok egész területén a legna
gyobb energiával folytatják az ex- 
Iremistá'k és forradalmi agitátorok 
üldözését. A különböző rendőrható
ságok eddig 5000 elfogatási paran
csot adtak ki. ” 
Lan nehány óra 
lát tartóztatlak 
egész országban

Egyedül Newyork- 
alatt 500 extremis- 
le. Az eljárás az 
folyik.

SPORT 
A vasárnapi mÉrkőzÉselt

Az 1919—20. évi lahdarugóbajnok- 
ság Slobbe-csoportjának döntő mérkő
zése vasárnap délután került eldöntésre 
a VII. kerületi Sport Club és a Testvé
riség Sport Egylet csapata közölt. A 
mérkőzést a VII. S. C. nyerte meg 2:1 
arányban, rendkívül érdekes és heves 
küzdelem ulán. Az első félidőben a fa
vorit Testvériség szerezte meg a vezető 
gólt, majd szünet illán a VII. kerüle
tiek jöttek frontiba és az egységesen 
játszó csatársor ostrom alá vette a’ 
Testvériség hálóját. A második félidő 
elején kiegyenlítették az eredményt, 
majd megszerezték a győzelmet jelentő 
gólt. A mérkőzést, amely a Millenáris 
sporttelepen Ixmvoli toltak le, nngv- 
si.ámu közönség nézte végig. Gerő Fe
renc jól bíráskodott.

A Wckerle-telepi Sport Club utolsó 
őszi mérkőzését a Józsefvárosi Atléti
kai Clubbal szemben 2:0 (1:0) arány
ban VVekerJelek*peu megnyerte. Bíró 
Itenwcs Gúböi? —

A Slobbe-csoporl összes őszi mérkö- 
sei ezzel lobonyolitéusl nyerlek és a 
íjnoikság állása a következő:

/’onf

1.
2.
3.
4.

6.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15

Testvériség
Husi párosok 
VÁC.
V.. SC.
Főv. TK.
Wekerletelep 
Nyomdász 
URAK.
Zugló
Előre •?
Ékszerész 
EMIK.
MTE.
FIÁK.
Megver

Adott Kapott 
gól

24

■Iwnvclilattan iá lók av őszi idényből,

KfiZGAZMSÁG
Burgoayacsereauk^ 

a Dunántúlon
^trőleumért és sóé»-* — 

burgonya

Mint a Hétfői Na.p!ó illetékes helyről 
értesül, *az Országos burgonyák őz ve ti tő 
Iroda nagyszabású csereakciót tiervez 

a Dunántúlon oly módon, hogy a gaz
dáknak burgonya ellenében maximális 
árcn sót és petróleumot ad cserébe. 
Tennészeles, hogy a gazdák is maxi
mális áron engedik át fölöslegüket a 
Burgomyaiköz'vclitő irodának, amely ez
zel az akcióval 2000 vagyon burgonya 
feltárását reméli. A petróleum és só 
sz.il o-szlását a Hangya-szövetkezet fiók
jai végzik, ahol pedig nem a Hangya
fiók, ott megbízó Unkát neveznek ki. 
Itt említjük meg, hogy a románokkal 
burgonya behozatal ügyében megin
dult tárgyalások is kedvező mederben 
folynak. A burgonyaközvelitő iroda ki
küldöttei már. Nagyváradon vannak és
lehel, hogy rövid időn belül megjön az

................. inért a vas- 
is küldték.

első b urpon yaktí klemén y, 
üli szerelvényeket már e|

Vasárnapi forgalom, is
a

• —rr~.—.., Vasárui ap 
szilárd és bizakodó felfogás jellemezte 
magánforgalom hangulatút. Élénken k? 
resték a Magyar hitelt, Lcszámitolól, Ha
zai bankot és Fabankot, amelyben 2160— 
2170-nel kötöttek. A korlátpiacon a F.ild- 
birtokhonk részvényei iránt nagy kereslet 
mutatkozott A Neuschlosz Lichiig részvé
nyeket 1600 K-vat keresték. Dollár 146, 
Romnnov 235. Mórka 323, lei 380 volt.

Rekordkurzusok a tőzsdén. E héten 
néhány papírban ugrásszerű áremelkedé
sek következtek he. úgy hogy valósággal 
rckordkurzusszámba menő jegyzések tör
ténlek. így a Tröszt 250 K-val 725 K-ra 
szökött fel viharos forgalom mellett 
arra a hírre, hogy Ullmann Andor, n 
tröszt igazgatója külföldre utazott, hogy 
a vállnlat eladása ügyében tárgyaljon. 
A Neuschloss Lichtig részvényeket e hé
ten 1290 K-ról egészen 160<» K-ig verték 
fel. A részvényeket csülörtöir.öu yezeti be 

a Magyar Országos Bank. Kitünően si'.?- 
liill az őstermelő bevezetése is. A .ész
vények 830 K-ig emelkedtek. A Beocsini 
2700 K-ig emelkedett. A Nemzeti Faipar 
rl. részvényeit is élénken keresik. Ezeket 
a részvényeken 1—2 hét múlva veze
tik be.

— Az , Atlantira" Tengerhajózási 
Részvénytársaság dec. 29-én taa-tott ren
dé.*: közgyűlésén elhatározta, hogy a tár
saság részvénycin?k 19!8. évi 12-ik számú 
szelvénye 10.--, azaz, tiz korona összeg
ben a társaság bu(hi|Ksti főpénztáránál, 
valamint az Angol-Osztrák Bank bécsi és 
Ludapesti főintézcteinél váltassák be.

Uj tőzsdei hetilap. A jövő héten uj 
tőzsde; hetilap indul meg dr. Sabök 
Dezső kollegánk .szerkesztésében. Az :ij 
lap tőzsdei és gazdasági szakcikkeket fog 
közölni. Tőzsdei részét Kallós János új
ságíró kollegánk Írja. A lapban az újság
író társadalom és a közgazdasági szak
irodalom sok isinertnevü reprezentánsa 
fog cikkeket irni.

Nemzet (Eoyal) Orfeum
VII., Erzsébet-körút 81. Telefon József 121—68

Minden este fél 7 órakor 

„Csillagok csillaga" 
szenzációs operettje és a kitünövaricté-attrakciók 

Royal-Kabaré wn'W‘ö;

Mt ór minden nap
ELLEN TELS
a moszkvai nagyopera tánemüvésznői. 

„A Cslcsó-csalúd" bohózat 3 képben és a szen
zációs varitté-inüsor. Kezdete este í«» 7 órakor.

MOZGÓKÉP OTTHON 
VI., Teréz-körut 23 Telefon 144-98 
KAKUK HERCEG (Prinz Kackuck), 
Ottó Julius Bierbaum regényo 6 felvo
násban. Dicky sportol, amerikai fibn- 

burleuk.
PénsUr d. e. fél 11-től fé.l 1-ig d. u. 3-tól 
Előadások kezdete: 4, %6, ’a8 & *410.

Egy dollárktráhnfi 
kalandjai 
második része: A;
éjszaka rejtelmei

mátó' kezdve kerül

UmnBában
Az első rész ma utolfára!

Az élet szeretője
Amerikai történet 4 felvonásban
Müvészbecsület
Feuillct Oct.ve r ~ ' '-'v.

Apollóban
Előadások 4. 6 és 8 órakor. Vasár- és ünnepna
pokon fii 4, fél fi, 7 és háromnegyed 9 órakor

KTIS KOMÉDIA
jIEVXy-utca 1^.

» RÓTT és STEINHARDT
FELLÉPTÉVEL NAPONTA ESTE 7 ÓRAKOR 
ELŐADÁS :: MINDEN VASÁRNAP 2 ELŐADÁS

Svájci ház brllllánst
píatiní'ís CIÜ,,oi horribilis áron

Figyelmeztetés!
magának, ha aranyat, ozüstet, platinát, 
gyöngyöt, ékszert elad és nem fordulj 
Fischer Testvérek céghez, Budapest, 
Vili,, Baross-u. 75. Legmagasabb napi 
árt fizetek, órás és ékszerészektől bár
mily mennyiséget átveszünk. ’ Hívásra 

jövünk.
m Xaa>v ügyletekét lebonyolítunk. TŐZSDEI 
D LA! 7 MEGBÍZÁSOKAT elfogadunk. Erte- r r |H / kezés díjmentes NEUSCHLOSZ1 TESTVÉREK, VI., Lovag-utca 20-

Alapltva : 1900. Telefon s 76—08.

rendelő-intézet
Dr. Oá V KJLlli vér-j bőr-és nemi fi betegek részére,g. Rendelés egész nap

• Bpent, VII , ROkoext-nt 89.1.em

Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkesztők:
Dr. ELEK HUGÓ fe PAJOR MÁTYÁS

„UJSÁGÜZEM" R-T. BUDAPEST




