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A KORMÁNYZÓ
A kormány a nemzetgyűlés mai 

Résén törvényjavaslatot terjeszt 
-elő a kormányzó megválasztásáról 
■és a kormányzói hatalom jogköré
ről. A magyar történelemben nagy 

>múltja van a kormányzói hatalom
nak. Horthy Miklósnak, akit az 
egész ország egyhangú bizalma fűi
det ebbe a szokatlanul felelősség
teljes állásiba, a magyar történelem 
több kimagasló alakja szolgálhat 
útmutatással. Hunyady János, Szi
lágyi Mihály, Kossuth Lajos nagy
szerű egyéniségének lénye sugár
zik Horthy Miklós felé. Ilunyady 
János vitézsége, Szilágyi Mihály 
bölcsesége és Kossuth Lajos önzet
len hazaszeretete egyesül Horthy 
Miklósban, akinek olyan nehéz 
kérdéseket kell mcgolaania, ami
lyenek a 
csak nagyritkán fordulnak elő.

Csak olyan egyéniség, mint ami
lyen Horthy Miklós, győzheti le az 
akadályokat. Csak az olyan férfiú, 
mint a jövendő kormányzó, aki 
ellenség füzében tanulta meg, mi 
a veszedelem és mutatta meg, mi 
a bátorság, veheti kezébe az onszág 
kormányzását. Mert ebben az or
szágban végtelen nyomor és szenve
dés gyötri az embereket. Az Öt 
évig tarló háború, a kétszeri belső 
felfordulás teljesen kizökkentette 
az embereket a rendes kerékvágás
ból. A kormányzóra vár, hogy 
mindönkivel szemben egyforma szi
gorúsággal őrködjék a törvény 
szentsége fölött. Nagy bölcseség és 
nagy bátorság kell ehhez. Hata
lomra vágyó lelketlen demogógok 
félrevezették a tömegeket, amelye
ket újból vissza kell vezetni ahhoz 
a hithez, hogy a törvény előtt min
denki egyforma. Véget kell vetni a 
baloldali és a jobboldali demagó 
giának. Nem szabad önző párt
szempontból hamis jelszavakat a 
tömeg közé dobni, mert láttuk a 
múltban, hová vezetett a jelszavak
kal való népbőlonditás.

Minden reményünk és bizodal- 
munk meg van Horthy Miklósban, 
Mzunk benne, tudjuk és érezzük, 
hogy ő az a vezér, aki néni csak 
megmutatja messziről a sokat szen
vedett magyar nemzetnek az igére! 
földjét, de he is vezeti népéi erre 
a földre. Vissza kell állítani a te
kintély elvét és van-e személyiség, 
akinek megingathalallnnabb tekin
télye volna, mint a jövendő kor
mányzónak?

‘ Hosszas széthúzás, osz’lálygv.ülö- 
let, forradalom és ádáz pártpolitika 
után megnyugvást jelent, hogy 
kormányzója lesz az országnak. 
ICgy jobb jövő hajnal hasadása ez 
a nap, amelyen a kormányzóra 
vonatkozó törvényjavaslat a nem 
retgyülós ele kenik A hajnal hasa
dásból hajra! mijd reggel lesz, 
liogy azonban ez a jobb jövő mi
nél előbk élt teptkezzék, az ország 
mindta'i fiának sokat, nagyon sokat 
keQ dolgozni. Ea máiéi kevesebből

nemzetek történetében

AnaMetek tanácsa foglal
kozott vülaszjeMkeinkkel 
Döntés még nincsen — A románok, csehek ás jugosz- 
lávok ellenakcióié — Mlllerand Londonba utazik — 

Clemenceau kairól nyilatkozata
Paris, február 22.

(A MTI. sziktatávirata a buda
pesti rádió-állomás utján.) A „Chi
cago Tribün" tudósítója jelenti lap
jának Parisból: A nagykövetek ta
nácsa tegnap foglalkozott Magyar
országnak a békeszerződés elleni 
kifogásaival. Az a sok memoran
dum, amelyet Apponyi a békeérte
kezlethez küldött, a békeszerződés 
számos rendelkezése ellen tiltako
zik, különösen azok ellen, amelyek 
népszavazás nélkül szakítanak cl 
területeket Magyarországtól. A 
nagykövetek tanácsa még semmi
féle döntést nem hozott és Mr sze
rint a magyar kifogásokat a szerdai 
ülésen fogják megvitatni. A romá
nok, csehek és jugoszlávok már 
tiltakozást jelentettek be a magya
rok népszavazás iránti kérelme el
len. A tiltakozás rámutat arra, hogy 
a kérdéses területeken a népakarat 
már oly módon nyilvánult meg, 
hogy népszavazásra nincsen szük
ség.

Paris, február 22.

(Havas.) A nagyköveti értekezlet 
megállapította azokat az utasításokat, 
amelyeket a szövetségesek katonai 
megibizottaínak adnak, akik Magyaror
szágon n szövetségesek diplomáciai 
megbízol taival fognak együttműködni. 
Az értekezlet azonkívül megvizsgálta a 
versaílle&i békeszerződésnek a hajózási 
ügyekre vonatkozó záradékát. Elhalás 
rozia továbbá az értekezlet, hogy a né
met szikra táv ivóéi lóin ások ellenőrzése 
ügyében anktlot tart. Végül fölhatal- 
m;”' \ Németországot, hogy a szibériai 
né.”' l hadifoglyok hazaszállítása ré
get! ii :ókat bérelhet, előbb azonban 
lu*za ksl szátiftMii » cseh, jugoszláv és 
Jengyei hadifoglyokat. (MTI)

Paris, február 22.
(A MTI. szikratávirata a budapesti 

rádióálomás utján.)
Millcrand ma utazik Londonba, hogy 

a szövetségközi értekezleten részt ve* 
gven.

Páris, február 22.
(A MTI.) szikratávirata a budapesti] 

rádió állomás utján.) A magyar béke- 
dctiegácáónak adott póthatáridő pánté-1 
ken délután 3 óra-kor járt le. Noha ; 
már eddig is terjedelmes jegyzékeket 
adlak be, a legutóbbi nyolc nap alatt • 
az okmányok ős újabb jegyzékek egész j 
sora érkezett. Nem múlt él egv nap 
sem anélkül, hogv a magyar béke- , 
delegáció a békeértekczlet titkárságé* i 
nál ne nyújtott volna át uj okmá
nyokat.

A miniszterelnök mn terjeszti n nemzeteméi 
elé az íllamM szőlő törvémjjmmslatot

A lövő héten választják a kormányzót — KI lesz az uj 
miniszterelnök

Bécs, február 22.

(A <V. T. I. mayán jelenté se) A Press- 
information jelenti Kairóból: Clemen
ceau az egyiptomi francia misszió tag
jai elölt kifejezésre juttatta csalódását 
« londoni konferencia eredményei 
miatt. Mély sajnálkozás tölt el, mon
dotta Clemenceau, hogy munkámat 
néhány héttel a politika színteréről 
való távozásom után szabotálják. Min
den reménységem Millerandban van, 
neki kell gondoskodnia arról, hogy a 
francia nemzet erős maradjon és ne 
tanúsítson gyengeséget és enkeuékeny- 
séget a politikában az ősi ellenséggel 
szemben.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A 
nemzclgyülv.s uu délelőtt 10 óraikor 
ülést tart, amelyen Huszár Károly 
miniszterelnök

beterjeszti a kormányzói hatalom
ról szóló törvényjavaslatot.

A törvény javadat abban a már is
mertetőit formában kerül a . nemzet
gyűlés ele, amelyet a párt-közi tárgya
lások sőrén elfogadtak, 
x adatot 
közjogi 
előadó 
még a

A lörvénvju- 
nyomban ki fogják adni a 
bizottságnak, amely Tart Béla 

ismertetése alapján esetleg

hétfői nap folyamán
tárgyalás a>!á vesri a törvény tervezetei. 
Ila a bizottság hétfőn végez a javas
lattal, úgy azt már kedden tárgyalja 
a nemzetgyűlés. Szerdán azenbau 
mindenesetre megkezdik a törvényja- 

Wtdrf MckmIM, yiteoiy*

nyí párt szónoka hozzá Fog szóink 
Ezeken kívül elmondja u beszédét 
Andrássá Gyula gróf is,, aki már a 
párlközi tárgyalások során is kifej
letté abb'.li nézetét. hogy a kormány
zói hatalom hatáskört! ki kell bőví
teni. xy'nlhogv a pártközi konferen
cián mar hozzájárullak az eredeti ja
vaslathoz. nem valószínű, hogy ,t;<- 
diússy móilositúsait a nemzetgyűlés <1- 
fó^.iidná. A nemzetgyűlés a javaslalla! 
cgv vagy legfeljebb ké>! nap alatt vé
gez és 4t formalitások megtörténte 

a javaslat törvényerőre rmrtkc- 
i kormányzóvólaszlás minden va

lószínűség szeriül,

a jövő bét közepén
lesz és a választás után néhány nap
pal az idcjglcikks államfőt megfejelő 
üiuwpségek közepette beiktatják üia 
gaft wéWfeáb*

Az utóbbi napokban sok’ szó esett 
a kisgazdák és a keresztény nemzeti 
párt fúziójáról, amelyet Pallavicini 
Györgynek a kisgazdapártból való ki
lépése tett aktuálissá. Kétségtelen az, 
hogy Pallavicini lépését mindmáig 
senki sem követte és igy a (kisgazda- 
párt számban és erőben nem szenve
dett olyan veszteséget, amely az erők 
eltolódásában változást hozott volna- 
Mindkét párt részéről azonban halha* 
fosán tevékenykednek azon, hogy a 
két párt a keresztény blokkot továbbra 
is fentartsa és szorosan együttműköd
jék.

A kormányzó megválasztása és be
iktatása uiíán Huszár fa kabinetje be
adja lemondását és az uj miniszter
elnök és kormányának személye mát 
most erősen foglalkoztatja a pártokat, 
A kisgazdapárt számbeli többségére 
való tekintettel ragaszkodik a minisz
terelnöki széknek a párt tagjai sorá
ból való betöméséhez, 
tőén azonlxan

a kisgazdapártban 
van.

Kétségtelenül sokan 
gazdák közül Rubinek Gyula minisz
terelnökségéi, vannak az ónban a párt 
tagjai között bőven olyanok, akik

a kisgazdapárt más vetető egyéni
ségében látják a legalkalmasabb 

kormányfőt.
Ili említjük meg. hogy Friedrid*; 

István megbetegedett és egyelőre ke- 
zslésre szorul, úgy hogy nem hag'’- 
hatja el szobáját. A hadügyminisrter' 
az utóbbi napokban meghűlt és mart 
asztmatikus bántalmai vannak.

A pártákban beszéltek vasárnap 
este a lemondások folytán megürese
dő fiandátumokrúl is. Az újonnan rá- 
iasztó kerűle tökben úgy a keresztény 
nemzeti, mmt a kisgazdapárt áMft je
löltet.wwwwwwwwwwwww 
Wlnsslcs Gyula nyllatkoatu 

a főrendek értekezletéről
A f^eudÜbézi tagok csütörtöki érU-.» 

kezlolérol érdekes nyilaikozátot tett 
lőtt H’Za.w'cs Gyula, a de jwe még 
fennálló főrendiház elnöke.

— A főrendiház tagjait n Ház 
tagja hívta össze minden hivatalom jel
leg nélkül fesztelen eszm«x?sonSre. Ma
gam is helye Műteni az ösiuK^fyáftt, 
mert valami megáll a pótlásra keltett 
jutnunk olyan irányban, vájjon a fia
vend Mi áznak mai sajátságos lielyzeté- 
hen mi volna a tendője.

Ez összejövetelen kimerítő elöter- 
iesr.lésben rámuta'llam arra, hogy ami- 
kor 1918 november 10-án az akkori 
kormány ál'lal a főrendiház elnöki m»- 
kében nekem szánt forradalmi csele
kedet leljc^ilésél megtagadtam, amikor 
rágászkotlhrm a Ház jogaihoz és az »!- 
koímánvtfolv tón ossághoz, az a gondo
lat lebegett elöltem, hogv a főrendiház
nak. ha a forradalmi állapotból való 
kibontakozás a jogfolytonosság utján 
történnék, oly helyzet bon kell lennie, 
hogy kötelességét M’itetleiaégének tu
datában leljcsitiiesse. Az értekezlet he
lyeselte álláspontomat és meghívott egy 
í llunőrzö bizottság alakitásával. amelv 
a dolgok fejíVídésM figyelemmel kísérje 
és ha nem is hivatalos minőségtwn, de 
az illetékes tényezőkkel kereke az 
érmlkczést és történelmi alkohná 
nyunk szelleműnek megfrieló io^aj 
éidekekuck lehctölec! énóort szerez-

a személyt ilte

több frakció

óhajtják a fcifl-
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* gazdasági okokat k?T megszüntetni, 
jwwv a nyonu'i .-zú löt leit, a bűnt *lte- 
meUraM. Aa emberek nem cgj formák
* ulópia tvzt hítnni. hogv vnWmíkor is 
elérhessük azt, borv -mitu’i.bkí cgvli.-r-

:t z. ette a i .I rictlrieh Irta in hadiígvm.iaiwiei . j nuVn pooktogul!r»syon. Ite a.......-.............
n'si iiz űlfoiános ráias'zlásnn. k. c kép■; esatekvdní kell, hegy míg ;rz cgvjk oh

■ '..ti mar.‘áluTnc: kapo\t, a bélVá- .........................
rosi r *“L" '7„,.
.levelet inbhet* tehát a cinkotíi körű
iért válasx.lúi'hGz s ogyttllt'. maga he-. . 
Ivet! ajánlotta dr. Uteí/? Dezsőt, a kv- 
je.srfény nemzeti egvesütes iMrtjáuMk 
elnökiíazROtújál. \Veiit Jtez-s-'í már 
megkezdte körútját a k vrlilc'.L. n. Va-j 
*'á;‘mip Rákasrzenhaihi'tfttón 1.. 
ti programúi jót. Kifejtettt hogy n 
m?in/.e!y,ii1.ls lúgjaira m» súlyos kö-

■ > uírfim a jótól tub.’.ciUisa az örükHig fo-
ritamMlumol iar!M kozí.Kk. » mú ik ohlaion

w> ji’ffniior ezri.vfí! szedje áldÖB&tail. 
•tí-ak a távs-adalou' akarata
váttoztttlhat ezeken a .szomorú úMapo-
fokon.

Ezután bejelent ölte, hogy nyomor- 
..................< «-dig i
hiisrAHiegymiiltó koiouát creditté-

nyewit,
t-dcsseg bármi. Á nemzetgyűlésen méltó de |?g.ij;(i4) ölvén millióra lesz ^ziiksúg.
tiépviselcMd keM bírnia « nemzal min
den itolgczó rétegúv k. de nem zab-.id i 
beengedni axoXot a kétes jollöinü em- 
berekrt. akik a d-'-slrnlrtiv potilikai 
ái-áiiyzjntok föHHkercó.ulé- •' i okUagfilet- 
ték. Újra magyarrá rs k»<«’!Hz.tóimyé 
Iki-M tenni Mngyarcrs.-áijol « niá.->ik fő
tél a hol- >vl/nnte telje* kiirtása. Fí‘4- 
’lélknül a 'királyság híve. Romban he 
verő inlv/ményetak újjáépítési* csak 
úgy silón ülhet, ha abban a inagym’ 
némzal mliuleu rétege egyformán 
rém vesz. De akik h feifordutóst okoz
tak, azokat a legszigorúbban fételős- 
.végre I’atíI vonni és m-cgtaíntetni. Az
után !< tisztviselőkről és a uiimkás- 
•kérdé-sröi beszélt, majd az ipartejteiz- J 
lé? és a fö-ldr'sforni szükségét lwuigo'-' 
lathi. de nem hnlyeM-.Micli az olyan ( .,. erkeszfojénck, 
.politikai programmal, amely ♦•«<*/• : 
e<j!l IlitMdttlmi osztály érdekeién száll 
síkra. Miiuten fus-ztálynraloni eltíbb- 
iilóbh dikfaluráia vezet: egészen
jnimlfgy, protetárdi'ktal.UFa'n az vagy 
panwztdikiatara. Végül feMiivht a V{í.- 
)rt<zlókiit, hogy lajiwwak -U a zsisz-ió 
invltell, amely ezer é-v .óta. bimbóin-. 
muró'i lei’, sm^lyel ujahfi ezredév vi
haraival szemben k uiííg keli! véde
nünk ételünkkel és vérünkkel.

Szdznuszonesymllltó korona 
0 miniszterelnök nyomorak- 
cíójának eddiyi eredményei 
Az eusheriség lelklbmerclc megmoz
dult. — A világ kultúráltainál segítik J 
a főváros nyomorgóit — Huszár Ká

roly beszéde a ltoyal-Apollóbiin.

A Hétfői Napiá muitkatársátót. ^-

A főnáioa rvUenefos nyoinoiánttk 
züjgvs cnvIriUtőre — mint ismeretei 
— Haszúr Károly minisriejetíiók angy- 
►zabÓMi afelől indiitmi, melyhez, a tar- 

mindén owtúlva telk<?*en 
csudakor ott.

VtaMtitep ílcMőU a RoYAl-Apoiló , 
fsutod terjoúbe’n ttiszes kőv.öjz*rg dőli 
ujvutalu be Tábori K^m-él kátih'ö étj^ág- 
iró-kollárulk veliteU képekben és 111- 
inckb'u azt a szivfftcsiHó nyomorít*™- : 
gok melvÍM*n BudajHM minlegv ölszáz- 1 
v?«r IrAója sínylődik. Könnyekig meg- 1 
'úrditó eJöadósa utón. jíQífiyedegy ára
kor, nwji.’lowi ;w éktadásra Hnszat , 
háredy inimfcAtoi'elnok, fck-ít az akció 
8ü;ta,yU»'olts:<ná.nr.k nevében S. /itorftfa 1 
ótarg'l üdvözölt A közönség állvö hall- 1 
gaila a beszédet, majd a miniszter- ' 
elwk nie.íhsrtolwnr logot*, i'löadáxáha.

Azzal kezdte, hogy öl a nvomorakció , 
■u4Sgi'.vwh*»ara n'íáitsak a miniMterd- 
nők. hanem olsüsorbim az ember vezé
relte. Az onvixsr. aki t;ein fctedkezíli 
nu*g azokról, akinek soréból kinőtt, ha 
IkortArsal hirahna az, ország elsöméÚó- ! 
-vgá’w is emelte. Ö t-zuinvlvzs tupuszta- 
tatból MMneri a szegénységül, u ipo- 
mort, mert ih<m Ivót-nyerelbán köti le’. 
Így ,nh»! azok a s/erencréll ■
nek. lüket aegiteni akírr. ítv (nyomor- , 
jrclt. ruiiáekwioH és éh. Ar ositűlttharc 1 

Jréreíoe/ ezt u hmycr nuvfíiftruMiffOl 
nttgszünlefrti nem lehet. Igazolja uz 1 
a i.ugv és 161hóua.jzjs uralom, mely 
atatt tt namnortarúiák éppen upp ztm- 
fciiHj voltuk tíz cuibcrrk H:t::rrin<'l, 
miéit nu» és fOFMtten niitami javilolt 
yz a stdi üres jelszó, meiyrt érdekűk- 
!*-i» elpuífogtettek. KüMténi. Itareohxi 1 
akar rntadta «|MAözp#l, mek v rettaae- l____ _ _________ _ „ _______ .

avotixe sríWj*. A táread^im péótawk, VoUi9Miimne «»efkeMlöpé-

hogy a rettenetes nyomort piüanafoyi- 
lug w megszüntc-thessük.

Az északi áltamok: Snédomdf/. AJor-

Somogyi Béla tomstése 
kisérték utolsé útjára a Népszava meg

gyilkolt szas'kasztfilét — Impozáns mádon, rang
zavarás nélkül folyt le a temetés

á asaniap délután zarájidoklás útja | 
a Thököly.ut, ahol a vas- és fémműn- ‘ 
kasuk otthonában ravatal áUiloitaik j 

' Nt pszavu tragikus módon elhunyt l 
, -erk«iszw*jv.nt-A-, So/noíiyi Bélának. 

Még alig m-ull dél, már hosszú sorok
ban indullak e.l az emberek a Thö- 
kölv-ulra, irc-gy búcsút vegyenek a 
IialoWól. A Baross-lét em rendőrig 
igyekezik, délben egy űni'ier tehn- 
niíU a nemzeti hadsereg kél százada 
géppiwkás osztaggal tt» elhelyczkedtll 
a Raro^'-parkion. Siirü scTuklxvn 
járulnak a munkások -i ravatal elé. u 
villamosok valósággal onéjwk a teme- 
te'xrv igy^ovők ezreit és féHikeiHőrc már , taplók <’l nz emberek tízezrei, míg a 

Báliul-ulcálr.ni a tesdüleleik gyütekez- 
nek zászlók és feliratok alatt.

Megérkezik báró Cnobloch. a buda
pesti osztrák követ, majd Ccrutti Vit- 
lorio, a inidapesli olasz polgári misz- 
szió vezetője, megérkezik fíúrczi] Ist
ván igazságügyminüszter is.

Félháromkor az Gntreprjae buszúi- 
iái vállvkra veszik a koporsót, az em
bereik fejéról lekerül « kalap, tízezrek 
és tízezrek úUnsJc fedetlen fővel és a 
Tlfokölv-ut és Bálint-ulca markán tel- 
őiarsaot az cr3esih.lt buiapesli 1nu.11- 
kú.sdalátdák öiswáz dalosának ajkán 
r szivei mogremegleíő Mért oly bo- 
rus ... Már ekkor könnyMóbadnak 
a szemek, zokogás tölti be qz wtoftt, 
viszik Somogyi kopoi-söjáL melyen 
ezüstös Jieiükkcl áll: Somogyi Délit, 
élt öl ven ével.

(Makinn az utcán, a templom tövé
ben. az einÍMTlöinegből kámagn^lrk 
Teszársz Károly alakja és inicsuztalja 
n magyar tani lóság nevében Somogyi 
B-élál. Utána Vonczák János a szociál 
damokrata párt és a Népsta\a neviében 
vesz twicsul Somogyi Bélától.

Megint felharsant a daiárok gyász
dala. tekerühtek a fejckrtil a kalapok 
és azután kocsira emelik Somogyi Béla 
koporsóját és meghkhil a gyászmenet.

Az utolsó ut
N X X X uz ulcán 

ttot falai, harminc négy ven főnyi sorok
ban állottal]; kétoldali az cicán, asj,zö
mök, gyerekek, komoly férfiak. < ma
gyar munkásság, a hivatalnokok, tár-

| életveszélyes tolongás uralkodik a vas- 
■ munkás-otthon előtt. A rendőrség U* 
Koós Géza rendőrtanácsos, Páll Béla 

! rendőrkapitány és Szlovák Lajos dr. 

| fogalmazó vezetése alatt intézkedik, 
de hrtajdonképen u rendezés és a 
rendfetttatiáa feladatát a párt vállai;'a 
m.Hí'aíM és a gy&rz jelvénye* igazol- 
ványnyal ellátott rendezők dicsérete, 
yen megfelelitek nehéz feladatú knak.

Fáiké Hőkor a Bálint-ti teától az 
Aróna-utig fekete már u Thökö’y-ul. 
Karkor enib<*r hátán és mindenki « 
r»va>taiho? igyekszik. Fel vonulnak az, 
♦gyes szakmák, egyesületek, szerveze
tek, gyárak és nM'Ur.dyek. GyAsztúblűk 
altat jönnek, zászlók «JbH a különbö- 
z.6 szakszervezetek, halálos néma csend 
■pialkod<k az utón, a sok ezernyi tö
meg dtlérzi léNtáben, Ivogv temetni jött. 
A vas- és fémmunkások otthonának 
rácsos kapiija gyúswirapériúval van 
födve. a/ udvarban kígyózó sorban 
(int előre » bucüutók serege. Olykor 
negyedórákig megtorpan az előreha
ladás. de zokszó nélkül törteink min
den.

A ravatal

1'45’ külöPáKó földsziii’lCM épület tá
gas nagytermében, ahol máskor kul- 
luielőadások és vidám estélyekre jön
nek össze a SMJrvezett munknso'.k, fék- 
N/ik fekete őrckopoi-^SjálMift Somogyi 
Béta. A teréiD a mennyezetig tc.kete 
posztóval vám bevonva, gyéren világit 
néhány viltenykőrte, a terem mélyén 
pedig a gyertyáktól körülvrtit. magas 
kotatalk a koporsóval. Somogyi Béla 
arca a koporsó iivegleddén ál látlmlö.

A kaporéi Jártánál koszorúk. Lég
iéiül egy impozáns, haloiintu babér- 
kos/orn: ..A s/.ociá Mvmok ra la- párt 
utolsó üdvözlete — oz észinh inártir- 
jának . Azolán a szucialisla tanítók- 
n«kk. a Népszava nzerkcsztöst-gémk és 
ktedóhívatahíoak, n szakszervezeti la-

____ -• ______ _ • ■
Amerika. süt újabban Anr/h'a és 0/o.v- 
nfjtrdr/ ri«ve4nv0 cncg.ivilvórailt az or-

tovM^ Sutle fíotto-ntta,]^ -vári. EraáteltaKui datórdat a 
cukrászok, a vasasok, az épitonmn-

; kíteok ihrtftrd&i. Vkluuk tídbla alatt So- 
  ...... \ a Nép- 

j sznva (Ja.-kShivntufámik személyzetek 
azután aü .líves gyárak é< szakmák fel- 

' iroto« táWtói és gyász lútyokzs zászlók, 
alatt........................... ;

iet hatalmas eszközeivel 
détamcritai államok 
mo/xahnak hite ér-

nymnorán és 
.;zt enviiíteni. A 
bóK'.s is hapow'.ó 
kezik.

Az akció a 
dalt áll. a léj-zMhKiláy! pedig a női ló 
li-.k fliuMUbiágára bízza. VvgHW fWhivta 
az egész nui.gyar társadalmat, hogv 
osztály és k'Hv'/rti kfifortil*Aír mókfil 
vegye ki réyzó! e tesb.é’ii nioziiafoiolicl, 1 
ahogy a segitet'.y? szorul laknál aem [ 
fogják kutat ni. mehík owlálv vagy te- 
lekezrt vallja őkel a magáénak.

A niintazlorehiököt beszéde ólán a 
díszes közönig könnyekig mtwhatert- 
tan, friállással ünnepelte, mire az elő
adási végrt éli.

A temetőben

Négy óra \oll,. auiíkor a gyászhita... 
befordult a Kerepesi uh Iemelő első 
kapu.iún. Dolgozlak a mo/agápak. kal
lódtak a fénvké.pSxek miT.úuü é$ ha
rangzúgás nvlkül ha Lett előre a ménét. 
A koporsó mvőgölt ment Somogyi Béléi 
ffty'tszoló esaltiflja. az ősszeroskadife hit
ves. a kél felnőtt lámv és a két ifítt- Az 
ötödik íiu, a tegidősohb távot Sfetliűuá 
kan a foglyok szenvedéseit sinyli. A te

metőben sziivlén so&ezer ember várta 
a gvá4-zmen<*fét.

Somogyi Bélának díszsirtielv jatott a 
lteák-mmizotenmiól jobbra. A sírt sasé- 
les k-örben körülfogta a re-rxtezök sere 
ge. a sic mcBelt pedig már olt \ olt * 
magyar újságírók impo^ns küldött
sége. hogy utolsó Imcsot vegyen a vér- 
Imnühuláil Wi kollégától.

A Magyaronsráffi Újságírók Egyesü
lete és nx Ollbon írók é» 
köre nevében llelliti Jenp 
az újságírók belőtt jái.

-- Mog»vugha1unk-e — 
t< jti»i közt — a Te kopárt>d melleti. 
Ijeériieljü'k-c ázni, hogy, fújó panaszko- 
dássa! elsírassmrk? Nem? Neked többet 
hoztam, elhoztam inindnyújunli keserű 
harag jól. lázadó HMukozÚBátt amellyel 
igazságot köveledíink. Neked és om- 

ffotl katapács. jobb vállu-' guruknak- Igazságé az irMcpimnak. aki 
.vhíilnl fat-)i.á.L' kai L-■ j4ÍL-. ' ' .i*tar< niA>*1 1 ■ iu-Sn i

Hirittpirók 
biicíuattfttaszorul küldött fekete szalaggal az 

gének koszorúja. Hatalmas babérko- 
..Otthon1 Írók és Hírlapiról; Köre. A 
Magyarországi Újságkiadók Egyesü
li te. lila selycinszalagns koszorújával 
hódolt az újságírás halott járnék.

A koporsótól jobbra és balra tizen
hat tlwzbe öltözött tatabányai bányász 
áll diszór.<get. Fekete díszruháinkon 
aramivtd kihimezve a te'myászjMvénv. 
a kerewlberíifi 
kon a bányászbolot tartják, b d kezük- 
ben pedig' a Davy-lártina ég és kisér- 
l. li-.'s fényt vet a Tevetalra. A zarándok« 
lás még egyre tart, holott a kapunál 
már tlel veszélyes a tolongás, a Thü- 
köly-uton megszűnt a villamos közié- 
kedés is, amilyen &aétes az ut. úgy

mondotta a

meghal 1'anért, mert újságíró volt, igaz
ságot nekünk, újságíróknak, akik to- 
cább akarunk dolgozni és miotlnn el- 
némításon 'keresztül tovább aldMimk 
hurcolni a gon dódat, és az ember aza- 
badmáxírérl. az igazságért. amely mi«í» 
íten jók legjava s amelvet megtalálni is 
lebel. de keresni kötclosséiz. Ebiben ét
ié! Te is, ebiten .és. ezért akarunk élni ®B 
dolgozni mi is. Amikor azt it t ma meg
fogadjuk. tudjuk, ugv í-selekíxziümk, 
áhogv becsületes, bátor, igaz férfiak
hoz, Hozzád és hozzánk illik. Tttv bu- 
osunmk Tőled, drága biH’irttMsk. etesott 
bajtíVrmnk. Isten veted, mi furább boc- 
eohiMk!

Végül .SomoíM Béta terűt ványai kő* 
zi'd egv ifjú búcsúzott el a fetejfbptei- 
len tanártól, majd iámét a dalárda: 
gyá széneke nnrmgtrtte meg » lelkeket, 
azután tebocsálofták Somogyi Béla <too- 
porsóját a sh-güdürbe. És nr. alkonyai 
frklMxmályábflin fekete cinin'rszatag so- 
null a holtak IdrmtalmHbói «z éMk 
kim* . . »

Baraó Hála InoHéu
A Népmwb nu-g^yilkoh uinoU&ta 

sának, Bacsó Bélának hottteálél szőni- 
hakrti este iteszáIlitőlVik nid újpesti te- 
niető haiotta*házába. Eredetileg úgy 
tervezitek, hogy Bacsót még vasárnap 
♦U'előtt kilenc órakor feTbvrncolják', 
hogy azután Somogyi Bélával együtt 
történjen meg a temetés?. A hoMteM 
iagyasztása érdekelten azonban ezt ■ 
remtelkezést vasárnap megválloztaUMi 
és igv a. boncolás csak hétfőn lírrté- 
lük meg. A temetés minden salószinÜ* 
ség wseriM kedden délután lesr, min- 
h’n u vas- és fémmunkások Thököly, 
üli otthonából. A végtwrtewréget a sm- 
ciáldemokrata-párt és a Népszava aser- 
te'szilftóéfie rendezi.

; irdalom dolgoz/) leffjo!)J>jai. És minde
nütt mintaszerű a rewd'nofai alig i^hei 
uz emberek ezrein út kcskeuv sávot 
motereitf a gyúszmunet részére. Mindé- 
nüll jeretl katappal állnak u torítak és 
látni könnyes szemeket, síró uicokaL 
de sehol egy hangos szó. egy sgó, mely 
hosszul követelne.

Legelő! fekete zászló alatt lépkedm'k 
u tofai hfuujástok. akik ^y/tzöfven főnyi 
esoporlbmi főttek ©| Somogyi Béta te. 
mctéwre. Utánok jönnek n dafúrdúk: 
az Egyenlőség, n Testvériség. AcéHnrng 
Máv. Gópgváyi. Törekvés, Bwtó. Ália-

Biztos védelem 
spanyol nátha ellen a 

fodormenta lysofo-mmai 
v«l« slij- és toroköblftgetés

cr3esih.lt
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WREK | — Hnsutecer magyar gyermek íHuvz- j — Megkerült eltűntek. Közöltek a
inrszághM. A Magyar Gyei:mektftnul< I hogy Bálám József hir-
I mányi Tárüívnitf chnö'kóm’k, A’«w||í lapiró, Vtr/irr l.dvá.rt szegedi mérnök 
I LúzzíónaJk kendémAöyftrAtéTC MamMli (,• “"' *' • * • •

PiWjto. a IrudupaMÍ olasz katonai misz-1 ..
szló Vezetőjének, Momhelli lábmwk • uxrrí ecvezcIUíkei 
leánya nagy'határu akciót indHoH uwzó-oszlály előzetes lelarló/talásb.i h«- 
inságet szenvedő nntgyur gyermekek• I ly'ezle. Tokpricílel azonlmn arra. hoíO’ 
árt a szép Oto.szoiszágban Mornbeili j polgári egyénekről van szó. a katonai
lál'onlnk kötttomjárására az olusz kül 1 nyomozó-oszló!, i. katonai bűnvádi 

íd iiap.ru *de magú ■’^n‘‘szívvel fn. I pönandiertás 130. tf-jj; alapján mind a .

« itx.*l?gvéc wnybébb tel’olyávu. Az utol-1 :i- '
nó napon összesen 9-1 megbetegedési** ate’n 
íorőuk elő <•* 19 cselben roll s spa- 4Wl 11’!
pyni •kór a .halál okozój*i 

A GoitorJ-kőrliázBau 29 beteget vei
V*k fel. 12 hatói eset fordult oki és I 
$5-<m gyógy aíhan hag\ iák el a kói - 
h fiaatl.

A Zita-kórházban 
fc.izwM t elvéi tűre, 
tiaiáüal és 49-eu 
A külonuságirál 
• toM eW».

A k-erüL tekböi 
A haíöHirf jelenteitek.

A spanyol járvány
94, megbetegedés, 19 halott

A u»uR hét elején beállóil orvén- _ 
«K>ta» javulás ino.-t már tarlósnak nm-f 
ttotHozük. Nemcsak a nicgbft«f,’<‘<lésr.k' 
isrónid C9dk‘k<m mprá

és Mttjnt be/üó barlap^Ü »ij«irt?irú v)
' lihutek. Ez a bír tévddét.m H’tbpnh. 

*tgy katonui nyo

tWywsiág*' a dws Lipthsy Ttnit őrámtj 
jeioentéTwk. melyben ftrdéiyi véreink jai- 
kiáltása Nómclh JuUsI j, Vidor Ferike, 
lírr VA-g ts Mély íiiürvizi tn 
vén fog bizto . i)l <| !: ,álni : 
véböz UangultKo- l.i> íliderniv 
kot irt Zilttby Lajos „Grassa&ovioh*

Vidor 
tilnaksol/uia rfi-

•'«• c’i- 
•ig.iádc- 

______  ____,__ ,_ _ _______ ______1. OÍr 
mén, antelyurk íöszei epeit Vidor Ferike, 
Mihályi Vilma, Homoki Pnuie, Gózaa, 
Pártos 6s S^eiUiványi alrtkilják. A ..Zis**- 
lar' (Í3JÜ pumpa-, bumorrsl írugirf tréfa 
Hnr.iszf.hy Miéinek éb' l’jváry !^jo;,nak

II beteg jttivnl- 
egy tisret végződöd! 
gyógy irtiari távozlak. 
4 megtaategerlés fv«-

áü tneghclegvdért és

LELEFONSZÁMAINK:
Felelős MierkeasUí------------— S*~-W
Hnrrkewtöség — — — Jóxsrf S—Ml 
fkladéhivatol. — — — --- — OT—AA

—- Az olasz: jmiHlkui megbízott Ytlse- 
sétlevelc az Otthonhoz. Az Otthon el- 
tiöks-égc na délután a kövtlkfiző leve
let kapta:
/? Cotnmissariulo Potilico

/tfilianff' in Budapest
Budapest. 1920 fébruá: 

l&wfc ur!
Minthogy nit» déhitaii

BMámrk, a A’í'A’rtwa szerkesztőjének 
ko>|)orsójvnüil n^n volt móctamlwMi a 
amgy Kunéit tatot!. lu»RV önnel sze 
anúlyv'Oon beszéljük. ez«i az irton fe
jezem ki lcgn‘élyehb r&evéfemei a 
nvász alkalmából, mely .Önöket érte 
én kérőm, szíveskedjék nat lutkwnó- 
sára adni az Otthon va! ttnermyi tag
jának.

E®ész bizonyos vagyok. iiogv eW-l 
• tépésemmel Oteszország egésa köz- 
Métaonhiyéiiek. valamint nárltóMönb- 
ség nélkül az egész olasz sajtónak ér- 
itóaeit tnlniécsolowi. Olaszországtmn 
uiind<nkí bironyohnt vesai. hogv c 
rettenetes büu elkövetői wm marad
hatnak IbünteHenül.

Fogadja Elnök ur mcgl.üK'>pb 
telt listzelctemaL

i» nv-^erlö szívvel in. |>w I«n<rn» 1”V. ►a ■■■ - -• 7'..
. uarilK :.Z oaimS é, wivartw.vw lúr-P'*™™ gyanú-iiotiaj ái'iWrte u bwU MrrM
s. n,-V01.nl Mkm Inuigu tóriwi- : W* AHainíl»-^n’#4f>w.- í» a« ' , „asó 6i Mtl, M)e.
.'■»» lilvlitk föl oz oias-z váiwoknl. »z lu.'.lewin •;l.*-ll Uram 1M5un moat » „..ntsiják. Mint <yv-e«v írtók.o

; Ölj.? tár,adatom flsszr-a vanHAIt is az M....i....„,-,>, Ul.rtA,. - .
|J Ottani sajtót A? emhe r’-Kiráti ak«.i«5 tá- 

ínogalá.vira. Már hitek érkeztek arról, 
hogy mindenütt a legnagyoHi rukon- 
szenvvd viseltetnek a nentes akció 
iránt és hS. olasZ »iép inhidtm rétege 
áMozwtképpcn ajánlja lö! segítségét « 

____ nyomorgó gyermekeknek. Egv zürichi 
fór- távirat szerint Olaszország húszezer

• nmfftpfr gyermeket akar a kfirffljöidibeii 
vendégül látni. Amerika, Hollandia ée 
Svájs' után lóhát a boldog Itália tó ön
zetlen pWggal felkarolja a budapesti 
gyermekeit ügyét és az a tudat- hogy 
Mombefli Paoía ♦zenrély«:«sn vezeti «z 
akciót, aíl 4 hetnéuyl adja, hogy á w- 
ker nem miradhal el. IM. T. 1.1

Staföi MUs fotórgyates. A buda- 
peblj büntetőitör vényszék mint rögtön- 
ítélő l'iróyág vasárnap tiéletött tár
gyalta Fritd Elemér 20 éves bünteteti 
eMéteíü egyén bűnügyét, uk-it az állam 
Ügyúsí.W'g rablás Írfínteltével vádoí. 
Éried Elemér január közepén ÍÖttce- 
revte Stark Ignác vaskereskeiiől és fe

• teuégét és bizaürnasau) ■köKŐjtc veiök, 
hogy módjában! vasi nagyoiűimemiyisé-

; gü fehéroilcrnt száHRaiM. Starkék h*p 
voltad 25 kiló cukrot átvenni

Ó3 Mély felfe- 
_____ ,__ _____ e^y-cgy értékén 

gyön;{’.-'zeni Fognak a nag> - ern tréfált, 
| dréniai jelenetek és vigjátókvk s^»)ál»a Ixí- 

illeazkedni az uj magán.‘..:.itriók, amelyek a 
kitűnő Németh Juli .k.t, Vidor Ferike. Mi
hályi Vilma. Wessrlly Fi. y{..,'y.«ri. RékcíTl 
és Gózon tőkáletf . döadásálkui .k-.?ríi1nek 
a Lemutató közönsége elé. Az ApoHó- 
Kfebaré előadási ezentúl 7 órakor kez
dődnek. Jegyek a jövő lsét öszrs előadd 
saira váWmtók délelőtt 11-- 1 óráig és 
délután 4--Ő óráig.

— Az Intim-Kabaréban Foraks Rózoi. 
a Nemzeti Színház művésznője esténkint 
egyik legszebb sikerét urat ja a Síelt* 
Murin cirnü drámában. Sselcss Elza A c«o» 
dugt/erek és a N Inét te cimfi pompás bohó
zatokban részesül zajos lelszúshen, de 
méltó részesei a nagysz«;Ti műsor sikeré
nek Asztalos Mária, Ménzdros Alajos.

Am«

Cffruli.
Az politikai nugbizaU as Ujd^g- 

Írók EíH’^sírhsUíuiz ‘ j* hasonló fartohmt 
Öevelel inÚzctt.

— A KieVaiHtly-TársHSM^ Petőn- 
matluéja. A Kisialudy-Társaság vasér- 
Tunp dóltslőft iMTn-epi gyűlést, <«rtol» a 
NemzÁtli Suinltátrften. amdyat n alkw- 
fennra nagy és rfökpW körönséc <ö!- 
<i>tt vnep. Herczey Ferew. rtpéföft“ éi- 

tartott nutgaanivójii előadást, 
•melyben megkapó srÁnekkél mjwH® 
••ég Petőfit, nwnt'láttglűlitü demokrata 
wpoMoU, Ezirtúdi Jászai Mari ér. Vrau 
Tivadar, a Nemzeti Sz’mház müvéseei 
ajMVultttk petóti-verseket majd Ambrus 
Xdltónué régi magyar stílusú ruhápan 
finn Lifcvló kiséroic mellett két PeWHi- 
IrfaH énekéit. Végül Fdy Szeréna. • 
'Nemzuti- Színház kivZdw tagja saavaila 
cl a ..Rab oro«ítón“ oímti Petőfi- 
költeményt,

A pápa gyűjtése az éheaő Kttscp- 
Enrópának. A pápa tudvalevőleg gyűj
tést indított Közép,Európa éhező !<- 
líossíiga számára. A gyűjtés, mint 
Rámából ma jelentik a Magyar Táv- 
Irali irodának, elérte a 3 millió lírát.

— A totneinegycl kommunisták 
<H«»natre-pöi«. Szckszárdról táviratoz

>k a Magyar Kurir-nak: Hetekig turtó 
’<o!nmwnj»to iuhipör tárgyalását kezdte 
•ieg ina, hétfőn a szekszárdi lörvémy- 
-ztk gyorsitot-t eljárás szerint ilAlkei’ő 
tanácsa. A pörnuk zrátkUenc vádlóttja 
vaai. akik n vúrv>s lege:őkelől«l> jMŰgű 
r«wt totarl6zt,’fiták ás nógyniifhő kjui'otio 
MiW volettok ki üsrtWBtivdia,

Markó-ufrai fogház.hajn van lelarlóz- 
fwtsa.

— A Nemzeti Zeuede elütikignaga- 
hiju. A belügyminiszter tudvalevőleg 
feloszlat la a Ncujzeti Zíinedf -líg^e^üle- 
fel és nz ^ycwíilel tagVona o kultusz
tárca kezelésiébe vétetett ál. A Imv«101ón 
lap mai száma közli hogy a kultusz- 
minis-zter a Nemzeti Z»m«xíei-a!ap szer
vezeti szabályzatát jóváhagyta és kz 
alap által fentarlolt Nemzeti 7w.'d • 
e)nökiigaegi»lójúvn Sts-ndtj Árpád zene 
akadémiai ta lárt, az alap kurátorává 
pedig dr. Ste!m'ckrr István miniszteri 
tunác.tost ne verte ki.

tlfo^lak két vrsíírddnieií toxtí- 
muhistát. Az államügyészség még a 
mull e»rtendöii>em í'*" „ ’ . 
adott ki Krommer Sándor é* Pcrran* 
f/et- Mihály kommunisták ellen, akikel 
a Wi iflt hí len Szegedien leiiniózhátiak. ( 
KiHimner Sándor egyike volt a legvé
rengzőbb és legkegx etlenebb koininn- í 
nistáknak. Penungur Mihály a Cscrny. I 
féle terrorcsapalban szolgái!, majd a 
Szamuely<féle lwlálv<sna4tal utazta be 
az CKS/’úgio'l. A sw^edi államügyészség 
az etfogalóporancs t ...............
■képeit a bti’ki'iW'vlí áWawügye.'íísA^iez 
kisérlefle mind a két kommunistát, 
akik mesrt ft -utcai fottíiázbon
várják inéHó bünlelésákfl.

— Eiati t fegyver. A Dob-utLu 8&. íz. 
házban, ahol a VH. kerületi karhata
lom líMomáoozik. Keretttrs Mihály

; kar buta Imi katonát egy bajt ársíi, aki 
fegyverét tisztította. véietlenségböl 

| meglőtte. Keresztes ssiiv<W sérülésével a 
i mentők a XVI. az. helyőrségi kórházba 
vitték.

— A». Ernrt-Muaenm eso^ortklállt-
tása, \r Emat-Muzéuin vasárnap dél- 
elfHt nyitotta tizenegyedik <**>-
pm-tkiúilitását. amelyen Veutary János, 
Kosztalánfp G\uta_ Cteucz jánoa és 
Belártfíi Viktor öl cagy teremben inu 
tatját be le^frtaaeHt ínunkárkat. 
Varzarif János brflliáns színfoltjai, 
páralton erejű wzinhahtoai. Ciener Já
nos konstTUktiv ereje. Betűnyi Vikire 
széles, píMiyvmnalu kcnnpozíoiúi, Kw^. 
lotf'rrufi Gyula t'-Tlékes, kifejezésben gaz
dag kópéi uomcsiftk erkíücsi. de anyag! 
tikért is Mztositanuk a kiáNitó müvé- 
wekttek. A megnyitó'* napján már 
e.sekrH'ín vabunennví főMftnőlxb, művé 
s/iteg ArtókeselA) képre jelentkezeti 
verő, decárn, hogy akad kép, amely ért 
70.000 koronát is elkérnék.

A legritkább iratfalmi finomságok 
<alalkozhtk a közönség tünfetft telsreéíésd 
é» szerrtelével Srép EruŐ vígjátékénak. » ........... ......... ............ _ . .......................
..Po/fW'-nak rt-ndiivfljt sikerében. Ez az.1 a Vád-utón rohant Újpest irányába, 
ami .) „Patika" ők.vét a mttvé-wt mindán \ robogó kocsi nekiszaladt az ujpestó 
burát ja számára különősképpen kedvessé cámscrronipőnuk és megállóit

i

és a véí< tórát, 2180 ikuronái aludlúk 
Sciutínfz Márton 10 éves tanuló ;<»l»u- 
inbkp^k azzaJ, hogy a pénzt csak a mi
kor ellenél >en adj®, ki. Fried Elemér 
öawevi&Hfv sétált a-z utcákon Sdiwarr 
Máriámnál, majd a Rátióczi-ut é« Afg- 
tetoka-uíra varkíin becwdta az egyik 
ház. iapuatijáha. ott ütlegelni kezdte a 
kisfiút és elrabolta tóié a 2180 koronát* 
Fried Elemért másnap, január 16-án 
dWogtáK és letaírtőrtallák. A mai tár
gyaláson kMerlHt, hogy a rablás elkö
vetésekor a vádlott még netn volt 20 
éves, csak négy nap muha töltötte bel 
ért életkori g ennélfogva a törvény 
szerint elíene halálos ítélet nem vtiöl 
hmJurtó. Srolrwk Jenő dr. iHtomügyésx 
vúdbenstóde után a rőgtönrHélŐ báróság. 
atnbiyttttSi elnöke Langer Jenő dr. kú
riai bhró, bírnletőtön étiyszéki elnök 
xoR, Fejed Etemért 16 évi fegyhártnto*- 
telésfe iléUc.

• A Tanárok és Tanítók Neinarti 
Sativetaégénck aagygyültae. Eötvös 
.lóm1! .bánt hatóiénak évfordulója ah 
?m^málW>l vaataMq> délelőtt tartotta 
meg az L’jvár/>shÁzA küzgyütó.'M ternié- 
1»eu nngvgyütesfM a Mygara Tanárok w 
Tanítók Nemzetó Szítveteágé. A nagy
terem zsniWw meghdt sorvilain o,< 
voMak: József és József Fererw főber- 
regek. Csernoch János tábornok 
hercegprímás, Hailer Irtván val.M$. ás 
közoktaláwigyí «Hi»isrter, Pelür Gyula 
és hjtre Sándor körr^kteíásiigvj állam- 
tijkarcik és mások A Himnusz elénék- 
lése utón Száva .<áno«. n Szövetség el
nöke űdvöniite • megjelen.! etólkeló*'- 
gokét majd Pékár Gyirfa államtitkár 
mondott ünnepi beszédet, acnríybc n | 
HjéUatta Eötvös József báró nagy egyé- i 
ni>5égót. Ezulán Csemy József eh-., al 
Sjxjyefaiég ü.<yv»?zető elnöke méltatta! 
Eötvöst, mirrt a 'kaenlény kuHvrpoli- 
tik® bajimfcát. Havadi Barnabás pedig

ÖÍfogutópóninr*ü| v,oílff,- Géws, Doktor Jkwtes, Kovács 
ánd«r és Pervnm- tMr, G.«?h Iván ís.

Nyomosa
n Somosul es Botsó-iisottn

— _ ötnapos, megíesziteU oyouiozó uiuu-
repfl'dkeííi’séhHz 1 ,j,ft y<án ma már csöndesehh u rendőr- 

sói Wiratyéke. FchroAr 18 ál ól, szerdá
tól á-II&nt’Aan tanuk, detektívek, rendőr- 
tósztvisrl/ík vá.rakoz.tflk A'op/; Károly 
detektív fövök, Marinoflch Jenő főkapi
tány helyei les és Dúrninff Henrik fő* 
tanácsos dőszobArban. Vasárnap dM- 
előtt már nyugodtabbak ezek az Hő* 
■uxsbAk. a rendőrség munkája a i* 
fejez*-.* felé közeledik. Adataik s*ro 
z»la biztos képet adott az eírablás je
lenetétől a gyilkosság végrehajtősádg. 

A nyomozás megáltlapitotta, hogy at 
autó, amelyen Satnoggi Bélát és Bacsót 
szállitoHúk, kedden, 17-én este félnyolc 
óra körül a Nemzeti Színház környé
kén cirkált, majd háromnegyed kilenc
kor odaáWott a sötét nappali pénztár 
mellé* Keit egyín az autó utasai közül 
a Cont.i-utea kornyékén várakozott 
Somogyi Béla eljövetelére a Népszava 
szerkesztőségéből. A két szerkesztő 
kilenc óra tíz perckor JassaiK 
xétáhu a Szimplon-kávéház oldalán 
joát égés./ a Kökk Szilárd-utca sarkán 
iévö postahivatalig. A várakozó két 
ember követte Soanogvit és Bacsót a 
Rökk Sziláid-urtca sarkáig, ahol igazo? 
lásra szólították vrtfö%.:ínüteg nz újság
írókat, majd több társukkal az autóba 
kény szeri tel lék az ellenkezni Somogyit 
és Bacsót. Bent az au lóban már nem. 
ellenkezett egyikük sem. Kemény, 
tompa üté»ü botokkal d csend esi tették 
őket. Az autó azután a' Vá' i-kőru'on,

I

A so
rompó eltörte w kél erős reflektor üve
gét. tesxakitotta az olajtartályt és meg- 
üártollr az olajcsnpögtetöt. A közelien 

jc_ í f/oszfoló rendőr icazoltatla az autó ula- 
! «ail é/ felírta az autó vzámát. Újpesten 

tuil, a dunakeszi halárbein azalatt

teszi. A fíetiniroM Srinhfit jövő heti műso
rát szerda kivételével, —• műikor a nagy
sikerű „Hamm esésre tea" kerül színre — 
• .,Patika" tölti lw, melynek eddiyi előadá
saira napokkal előbb kapkodták szAt a i 
gyeket.
- Faiak Sári az A góllá-Kabaréba*. —•< - —•— .......... ..—■■■ -------------- -

A íkedden, február J4-é;i. beun:itetá>ra ko- . hnsx perc a'Jatl, mi? a g^'ilko'vokTa va- 
rfilő uj műsora az Apofió-Kabarénak olyan rakozot} a kocsi, a megrongált ofaj- 
-./•nrációval szolgák imwly elé méltán te-] hn-hilybol másfél liter ólai s:ivórgolf

oMlAi-jemsUMK* a Stóvetaíg szó-atnl á Mraigázatt érMIMtout • Wrí wéj. Wsámilr3- Mnff»HtpMn:tók, bog, a 
.___ .ik.. ._ i. _ »•«»_>....... » u... r.kfccn' kérdi hihl* n VJilAhn-n t*n- 1 .. • .. •nemzetőre amelyben tiltakoznék Ma 

gyaivrszág megraonkita-a eMtm. Töb
bek Leíródé irtán a Srócat dJéneklésé- 
vel ♦*rt véget q szép ünnepség.

— FéimWlfa rablás a berlini városi 
pénztárból. Berlinből táviratozzak: A 
,,Berliner pagvhlalt" jetonfi Hamburg 
IxM: A sDunkaügvi hivatni több l-tórhi 
xeiöjá*. akik a városi főpénztárból 
#00.000 márkát hcn-lak el. a pénztári 
épület léj»caöhúzál>au lóét katonai w>i- 
.ormiá»a öHftzZvi! ember megtámadta 
és kirabolta, A rablók autón temen - | 
Wtak. (MTt) - ’ * “

i
I

Ekkor kezdi meg ugyanis fl valóban re.p- 
i rezenlans uj műsor keretében vendégjáté- 
’ kát Fedak Sári, aki » K Irály-vxinház .JA- 
i nos vitez" elöadúaa után Zilahy bajt*
..Szép Salamon S|ri“ című tanyai törteire- 

i lének tő n»i saarapéiMR lép fel. Ae iDucnc- 
i tris vendégmüvésznö, akinek mi originális 
darabban pompás alkalma nyűik nrmes 
művészettől áűzött ragyogó bnmorát és 
elragadó, irig-vvrig magyarom teaipora- 
mentnatet csillogtatni, «z előjelekbői t’.élvr, 
iNgvKetob sikereinek egyikét fogja <v estén 
aratni. Partnerai tatamik « kabaré Ml 
régi kedvencei: a kiváló Kőtfab«g', i Kél- 
inán és MmIv Gerö. li^y-acswk e inthre kc- 
r<HvD*eti lép előszűr ur Apolló-Kabiné kö- 
zőonége elé a népszeril Béke-ifi Látftló két 
evjátwerranMyü'tHfa Muserrp**"

gyHkojwágot W óra 15 |>erokor hűitől- 
fák végre és n •kor-e.í 10 óra után haj
tott visbBatk'n .íz újpesti vámon. Más
nap, szerdán df-icliít! h megrongált 
gépkocsi már a Rottenlnller-utca *3. 
szám alatti mi tó-farageban volt, hogy 
remiik' hozzák. A rendőrség itt akadt 
a kovára

A nyomozás udataii a rendőrs’g • 
hei<ifyminiszterhez terjeseiét te föl.

** * » * vatAdi cjyiptOMiMfcipfe.8^
1 < rr. dohAnyhox rf«eiwW»|*ú. ívta, ára 15 koronaPttAgj. . V • ®Kfe ptmukől pég

iiap.ru
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FMUJDONSÁGOK
* Mozlrcndclct és íilniccnzura. A bel- 

dgymhiiszíciiuin rendészeti osztályú 
bon -most dolgoznak a leendő xnozi 
szabály rendeletén, amely valósúnüle^ 
líi fogja emelni a mozit a .,mutatva- . 
nyosoJi** kasztjából és bizonyára cl- ; 
Avcri méitó lielyél a magyar kultúrád is ‘ 
élcLl en. A filmccnzura kérdése is napi
renden van. Az elmúlt kedikn ankét . 
vc-lt a fő-vezérségen, amelyon a lilm- 
azakmát Gutfniann .Manó és Pásztori 
Mikim képviseltek. Az. ankéton meg- 
beszélték azokat a módozatokat, ame
lyek aliapjáin a katonai fihucenzjurál 
életbe!^)tetni fogják. A filmszakma kél 
kikiill llje átvette a lővczcr.súg által 
megá-llapilotl alapeibveket és azcika-l a 
holnap, kedden ossz -ülő egyesületi 
közgyűlés elé terjesztik. -- A bel-ügy 
miniszter — mi-ir! a Hétfői Napló érte 1 
ttül — a jövő héten bocsát ja ki a filin- 
cenzuráról szóló rendeletét, amelynek 1 
értelmében föl kell majd állítani az 
^.Országos Mozifényképvizsgáló Bízott- ( 
■ááfjot'.

* Carmen. (A Royal-Apolló uj mű
sora.) A gigantikus LeWenc-filmet, zt me</- 1 
bétyetjzellek ciinii négy foiylíitásos umeri-I 
kai delekliv-tőrténelel, melyre már érthető 
Diódon kiváncsi a főváros mozipublikunia, ; 
e héten még mcge'özi egy szenzációs La- i 
brhc/i-film, a Canncn, mely mintegy pen- 
dantja a világhírű Madame Dubarry- , 
filmnek. Egy. zseniális rendezőnek ren-dki- ; 
virii instrumentális és mozgóképben való 
bemutatkozása ez a darab, amelynek fő- | 
azorepét Pola Negri játssza. Az előadások , 
Jít, 6 ás órakor kezdődnek.

* Excelslor. Ma este szenzációs be
mutatója lesz az Erzsébet-köruli , 
O/f/mpia-mozinak. Hétfőn este mutat- j 
ják ugyanis he az- olasz kinemaíctgrafia ; 
egyik legnagyszerűbb és legfényesebb . 
ailkotását. az. Excelsiort. Ez a pazar ki- j 
állitásu és grandiózusán megrendezett 
fi-lmkolosszus b 'járta Euiópa vala- , 
mennyi városát és most hozta Buda- I 
pestre a daraliot nagy anyagi úldnza- j 
tok árán a Modern Filnikereskedelmi ] 
r.-f., amelynek agilis és a filmszakmá- ( 
bán igen íwi szerii iga; ,,.ati'»j«n Gőncril 
József. Az Excclsior szerepeit a mi 
lanoi Scata-szinház nagyszerű művészi 
együttese játssza. Tüneményes Iáivá, 
nyosságok, eJ'káprá. tató díszletek, fö
lülmúl hatat tan játék jeilenvik ezt a 
tökéletes fi lm darabot, amely most egy 
bélig marad az OJympia mii során, A 
2600 méter hosszú filmen halszáz, sze
replő vonul el a néző előtt. Egészen 
bizonyos, hogy a fllm-EzecIsiornak 
ugyanolyan fenomenális sikere lesz. | 
mint amilyen sikere a világhírű j 
bal bt {drámának a milánói Scahíbnn I 
volt.

* Mozgókép-Otthon. A Mozgókép- 
Otthon hétfői premierjén .,A vilorlásliajó" 
trngerészdrámn 5 felvonásban kerül be 
mulatóm. Karín Miehelis gyönyörű regé
nyéből készült ez a film, nmelv a világhírű 1 
regény minden nagyszerűségét színre 
hozza. Egy végtelenül bájos szalon vígjá
ték a műsor kiegészítő része. Előadások: 
4. és 9 órakor. Pénztár: d. e. MH-töl 
% t-ig és és d. u. 3 órátó’.

* Az éjwaka meséi. — A Cornelis ügy. 
Kél fenomenális film uz Onmia t- heti uj 
programmja. Az éj'z-.ikit meséi, egy kiilö- 
nö> esolikus regény és Paul Bourgelnek, ti 
nagy francia drámaírónak A Gornelis-ügy 
úrnő izgalmas lörlcnclc. Mindkét film ki
magasló eseménye a sz.ezoni|ak. Az. elö- 
ndások I. '. 7 é» ’j'.i órakor kezdődnek.

* A vigalmi adó. A főváros, mint is 
méretes, egyoldalii határozattal megszüli- 
f.-Ue a vigalmi adónak pnusál-összegben 
való hetizeléM-t és kimondotta, hogy feb
ruár O-től < •<iki« a Briiltő tani lel 10%-úl 
lehet vigalmi udó lejében bctize.ini. Ez 
ellen a hatarozul ellen a sz.inliázigazgatók. 
akikhez a iniil.rpsziniiártulajdoiMisok is 
csatlakoztak, állást foglaltak és egy me
morandumban arra kérték a lan.i<^ot, 
iiogv hajlandók az etkligi patLsálösszeget 
20%-kal fölemelni, csuk álljon el a fövá- 
ws a bruttó-jövedelem utáni adókivetés-

A tanács legutóblű ülésén elutasította 
■ addnig-. izgat ók és niozilulajdonosok kérel
mét és így a jövőben a 10%-rxs bniitó- 
j&vedelcoi utáni vigalmi <>d«X kell befi
zetni. fAz «Mimiu>ok es varieték 20%-ot

SPORT
Labdarúgás a bajnokságért.

Magyar Testgyakartók Kóré—Te
rézvárosi Torna Club 5:0 (1:0). A kék- 
fehérek együttese nagy fölénnyel győ
zőit a terézvárosiakkal szemben, akik 
csi-j’k az e’sö félidőben játszottak el
fogadhatóan. Az első gólt Uraim rúg
ta. a másodikat ugyancsak ö, míg a 
továbbiakat Molnár f2) és Orth É 1) 
rúgták. A győztes csop. Ü an jó volt a 
köziépfedczet, Nyúl.

Ferencváirosi Torna Club—Buda
pesti Atlétikai Klub 0:0. Az üMői-uti 
pályán folyt le a mérkőzés nagyszámú 
közönség előtt. Az ' ’ r-,: —
BAK meglepő szép 
Károly nagyszerű 
támadást támadás 
íTC-háló ellen.. A .. 
határozatlanul játszottak a 
Szünet után a zöld-fehérek 
frontba, a BAK ókkor

l-M a leliw-tw napjáig ötszázalékos 
folvókamnlot kcal mpgtérileni. A r<-.’Z- 
vénvesek február 23-tól március 1J.ÍK 

" ‘ já'k az elővételi jogot.

1

I
I

emelése. A Magyar Kereskedelmi íliie ‘ 
bank llészvénutársaság igazgalósúíja el
határozta, hogy a március - 
tandó közgyűlésnek az intézet

2 ón lar- 
t nagy

arányú fejlődése, valamint az érdek
körébe tartozó vállalatok erőteljes ter-Korc-nc lariozv ,uu.uu.v» •• 
icszkedése folytán előálló lőkeszuksck- FIÓK-

'létéi kielégítésére 20 millió koronáról , UZietOK • 
i 30 millió koronára való felemelését A A A 

fogja indítványozni. i ▼ ▼

első félidőben a 
játékot produkált, 
formában volt és ’ 
után vezetett az • 
gól előtt azoikl'an ■ 

csatárok, 
kerültek 

.* védekezett és
— jól. A játék v.-'ge fel? tíamíl (FTC) 
a bíró durva iátok miatt kiátlitotta.

Kispesli Atlétikai Club—.1'1 Foot- 
ball Club 1:0 (1:0) gyözüll a kispesti 
csapat, de a győzelmet jelentő gólt 
tizenegyes lninttttőrugással szerezte, 
amelyet Jenny rugo'it. A 33 védelem 
bravúrosan dolgozóit Zsákkal nz élen. 
Oláh hátvéd is kitűnő volt. ■ i

Budapcti." Torna Club—Magyar At- ■ 
leli kai Club 2:0 (1:0). Szép, kikes já-| 
lékkai nyerte meg a mérkőzést a BTC 
amelynek mindk.'t gólját a nagy já
tékformában lévő Kollár rúgta. A 
;V.tC-ba.n nem játszóit Bodnár.

Újpesti Törekvés Sport Egylet— 
Újpesti Torna Egylet 2:1 Í2:l). A
vasárnap legnagyobb meglepetése. 
Jól játszott az UTSE. különösen annak 
védőjálókosai.

Törekvés Sport Egylet— III. Kerü
leti Torna Vivő Egylet 1:0 (0:0). A 
mérkőzés egyetlen és győztes gólját 
Csapkai rupta.

Vivő és Atlétikai Club—Előre 1:1 
(0:0). Slobbe-csoporl. Millenáris sport- 
ts'leip.

ElsnerOsükár
- UTCA 3

CSIPKÉK ♦
SELYEMARUK

♦ SZÖVETEK
IV., KECSKEMÉTI-UTCA 14 

|Kálvín-tér sarof 
Vií., RÁKÓCZI-UT 2 
VII., kirAly-utca 3 
II.. FO-UTCA 52 SZAR 

[Batthyány-tér sarok]
II..

Mozdonyokat kapunk NémeOrarág- 
bói. Még Vázsonyi Jenő kormánybiz- 
losvága alatt történt,, luwv a Máv. Né
metországban 100 mozdonyt kötött le. 
Mint a Hétfői Napló jól informált 
helyről értesül, a 1(M) mozdonyból 10 
mér mey is érkezett, i0 pedig utón van. 
A németek kilátásba helyezilék. hogy a 
hátralevő 50 mozdonyt i«. mihelyt el* 1 
készülnek, leszáll! tják.

A Brassói celiulose tűkeemelese. A 1 
Brassói cellu-loscgyáT r.4. i«iawlósága 
báró f 'llmann Adolf elnöklete alált 
megtartott ülésében mcgáVtapilolta az 
1918—19. üzleleredsnéint és a március 
6-ára összehívandó közgyűlésnek java* 
■-•ol’iN fogja, hogv a nyereségből résrvéd 
uyenkint 30 korona osztalék fizeliessék 
és az alaptőke az elővételi jognak a 
régi részvényesek részére 3:1 arúnv- 
iJmrtj való felajánlása mellett 6% millió 
koronáról 9 millió koronára föleinek 
lessék.

A Ghinoin-gyár tőkeemelése. A
Ghinoin Gyógyszer és Vegyészeti Tors 

i inékck Gyára R.-T. rendkívüli közgvüs 
■ lése elhatározta az eddigi húrom millió 
• koronás részvénytőkének ötmillió kos 
- rónára való felemelését. A társaság a ’ 
kibocsátandó 10.000 uj részvényből 
7500 darabra a régi részvényeseknek 
elővételi jogot bizloűt olymódon, hogy 

i minden két darab régi részvény alap
ján egv uj rész-vénv lesz darabonként 
1050 korona kibocsátási árfolyamon 
ál vehető. Az elővételi jog februáT hó 
23slól 28-ig hezárólax a Magyar Bank 
és Ker< skedekni Rt. főpénztáránál sva- 
koroMialő. A fcnmar.vió 2500 részvény 

■résére az iga ,g ilóság nvert meg*

|

KŰZGAZÜASAG
A kávéházi magánforgalom ma csak -j 

nem teljese n szünetelt. A kávőházen ■ 
kívül kereslet volt egyskél kuliszél’ék-1 
ben,a korlátpiacon luxiig néb.ánv faér- j 
tékAien. a Ganzbanubiusúan és a bős- I 
nvák Agrárba-!). A felfogás által’'han i 
Jiiznkodóbb lelt a részvénypiacot illés 
löleg, aani főleg annak tulajdoni Iható, 
hogv a bankok szombaton 600 milliót 
kupink a kincstártól. Bécsiben csöldken- 
lek a devizaárfolyamok. Budapesten » 
dollár névleges árfolyama 216. a már
káé 3 16 v olt.

A Magyar Általános Takarékpénztár 
nyolcvanmillió koronára emelte föl a 
alaptőkéiét. A Magyar Általános Taka
rékpénztár Ht. Kranber'jer l.ipót ml-j 
vari tanácsos elnöklete alatt tartott > 
rendkívüli közgyűlés? dr. Horváth * 
Lipól vezérigazgató előterjesztésére föl
emelte az alaptőkéjét 60 millióról 80' 

i millió koronára. A közgyűlés az igaz-; 
I galóságba választotta liesse Mai-col, az . 
I Asskvraz’mni Generáli elnökét- Mór-, 
' piuffo Edgardót. az Assicurnzioni Ge- 
] nerali vezérigazgatóját, Elírt ntheil 

Manói, az A.vsu-urazioni Generáli ve- 
zérigazguló-hclyeltestM és Lembe rger 
Érne igazgatót. A tökcenv’lés után az 
intézel alaptőkéje és nyílt tartalék
alapja 120 millió koronára cm '.kedik,

A valutakereskedők egyezménye teg
nap megalakult. Elnökinek Műnk Pé# 
tért kérik fel. Akdn-ökök László M. Mór 
í-i Napéi Pál lettek. .Jegyzői tisztségre 
llácz Géza kollégáin Unt kérlek fel.* A 
választmány e Íróion fog dönteni a ta
gok felvétele ügyében.

A Földhitelbank lökcrnielŐ közgyű
lése. A Földhitelbank Részvvuylársa- 
ság <lr. Paupera Ferenc vezérigazgató 
cln-ökleta Ualt tartott közgv’üléíon e|- 
ba-tározla az alaptőkének 20 millió ko» 
rónára való fetemeléaét, öleképp, hogy 
négy régi részvény egv uj részvény át
vételére jogosít 835 koronás urfolja? 
an « a déhbtM utat janim

Nagy.

17. «.
Ma és mindennap

Az orosz ballett 
(Ellen Tcls csoport) 

teljesen uj műsorral és a nagysikerű februári 
műsor. Kezdete este jól 7 órakor

MOZGÓKÉP OTTHON
VI., Teréz-körut 28 Telefon 144-98
A VITORLÁS HAJÓ, tengerészdráma

5 felvonásban.
Pénztár d. c, fél 11-tol fél 1-ig. u. u. 3-tól 
Előadások kezdete: 4, %6, íá8 ót, !ilO.'

BSilLLSA^ST, 1SS55' 

hírribili, AIHSER AkuerMz 
áron vesz W Rottenbiller-utca 24 

■ Telelőn József 52-64

I

Carmen Merrtmée drámája
Rendezte: Labitscli Ernő 
Főszerepben: Pola Neprí a

Royal-Apollóban
Előadások kezdete fél 4, 6 és fél 9 órakor

Kedd, február 24-tól

Fedák Sári
rendégjáléka az

Apolló-Kabaréban!

hátrányos hatása a

DIANA
Az éjszaka meséi 
éS A Cornelis-ügy .z
O M NIA két nagy fiimeaeménye

K c z .lei' lé’. 7. és fél 9 órakor

NAitino fekete, kiállítási 
darab, kereszt- 
huros, Rösler- 

, ,, , féle, mesés han-
Watiner. Jozsef-körut 15. gu, 30.000 koro

náért ■ladó

l n««s# . n«i« l

pipere-készítményekre
melyek ismét a régi kipróbált békomí- 

. nőségben kaphatók a következő árakon f
DIANA-krém kis tégely------------  8
DIANA-krém nagy tégely--------15
DIANA-puder kis doboz--------— 8
Dl ANA-pnder nagy doboz —- —- 15
DIANA-toiiletkcszlet kis doboz — 35 
DIANA-toileí(készlet nagy dob. — 50
Dl ANA-fogkrém — —-------------- 10
DIANA-fogpor-------------------------------- 8
DIANA szájvíz------------------------------ 10

K 
K 
K
K 
K 
K 
K 
K 
K

Figyelmeztetés! S:"kiárthl« 
magának, ha aranyat, ezüstöt, platinát, 
gyöngyöt, ékszert 
Fischer Testvérek 
VIII., Baross-u. 75. 
árt fizotek. órás és 
mily mennyiséget

eJARVűNy

Taharlndeneste ■Bórakor ■ tHÜM-MI■ ■■■ ben
Vili, Rákóczi-ut f><

Angol-francia konyha. Amatikfll italok. 2 zenekar

a leghatásosabb fertőtlenítőszer, nem mér
gez... hatásában többszörösen felülmúlja a 
szubhmátot és karbolt. Gyártja: „Chinoin* 
gyógyszer- és vegyészeti termékek gvára 

r.-t. Újpest. Ara 5 korona
KafiMó loinfcu

elad és nem fordul 
céghez, Budapest, 
Legmagasabb napi 

ék szgtós zek tői bár-, 
átveszünk. Ilivásra 

jövünk.
nZ>aa«v ügyleteket lebonyolítunk. TŐZSDEI 
ÓLAI / MEGBÍZÁSOKAT elfogadunk. Erte- 
II !■/ kezés díjmentes REUSCHLOSZ 
I LlVfc TESTVÉREK. VI., Lovag-utca 20- 

Atapltva : 1900. Telefon : 7G-Ó9.

Nemzeti (Royal) Orfeum
VII. Entgábef-líörut 31. Telelőn József 121—

Minden este 1 »7 órakor

Csillagok csíiiasa k'S1.'.- 
■v.enzáclós operettje és h kitűnő februári attrakciók 

Royal-Kabaré Kczrlete fél 7 órakor

Dr FÜREDI
• HnrU. VII . Il.lt

[-féle rendelő-intézet 
vér-, bőr- és nemi 

. betegek részére. 
Rendelés egész nap 

HficMt.VII . KíHuicxi-ut 3a. I.em

Felelős szerkesztő: 
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszcrkcszlők:
Dr. EI.EK IIVC.0 ír PAJOR MÁTYÁS

.JUSÁGÜZgll" R.T. BUIZAPESU


