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mert nem óhajt tovább a párt tagja maradni. 
A miniszterelnök egyik közelebbi barátja 

kijelentette, hogy, MacDonald indokai nem 
szorulnak bővebb magyarázatra, minthogy a 

párt szélső csoportja ujabban a legheveseb-
ben támadta a munkáskormány mérsékelt 
politikáját. 

»A felekezeli béke 
egyik alapföltétele a társadalmi éleinek« 

Puky Endre eI0ad6sa a Lorántfy Zsuzsana Egyesület szeretetvendégségén 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
Lorántfy Zsuzsana Egyesület vasárnap délután 
szeretet-vendégséget rendezett a Tisza-szálló nagy-
termében. A vendégségen szépszámú közönség je-
lent meg, akik között ott volt dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester is. A magjelent vendégeket 
Bakó Lászlóné üdvözölte. 

A délután kiemelkedő eseménye dr. Puky Endré-
nek, a képviselőház alelnökének előadása volt, aki 
a szeretetről és ezzel kapcsolatban Lorántfy Zsu-
zsanáról tartott előadást. Bevezetésként arról be-
szélt, hogy a szeretet igéje, amely a rabszolgaság 
sötét korszaka után következett el, munkára és a 
vallás által parancsolt szociális kötelességek tel-
jesítésére kötelez. 

— A szeretet világfenntartó érzés, amely erejét 
erejét legjobban a keresztényüldözések idején mu-
tatta meg. A kereszténység megbecsülte a nők 
szerepét a szeretet munkájában. Az asszonyok 
egyenesen predesztinálva vannak, gyengédségük-
nél fogva a szeretet munkájára. Erre az érzésre 

most, a ml korunkban, óriási szükség van. 
A felekezeti békéről szólva rámutatott ezután 

arra, hogy az egyik alapfeltétele és biztositéka a 
társadalmi békének. 

— Csak a szeretet képes áthidalni — mondotta 
— a vallások közötti hézagokat. Mi reformátusok 
testvéri jóviszonyban kívánunk állani minden más 
valtásfelekczetü honfitársunkkal és szívesen nyuj-
tunk segédkezet a mindnyájunk nagy ellensége, 
a hitetlenség ellen. 

Beszéde további részében Lorántfy Zsuzsánk-
ról, Bákóczi Gvörgy feleségéről beszélt. Lorántfy 
Zsuzsána nagy egyházszervező volt, aki demokra-
tikus alapokra fektette az egyházat A szegedi 
egyesület nem választhatott volna nálánál méltóbb 
pátrónát. 

Puky Endrét előadása végén a közönség meleg 
ünneplésben részesítette. 

Az előadás keretében Pált Ilonka operaénekesnő 
és Böszörményi Jenő szentesi református lelkész 
szerepelt sikerrel. 

Kinos incidens Méhely Lalos körül 
az Akadémia hétfői Ülésén 

(Budapesti tudósítónk telefonjelenlése.; 
A Magyar Tudományos Akadémia egyik osztá-
lyának hétfőn délután tartott ülésén kínos 
incidens játszódott le, amelynek központjá-
ban Méhely Lajos, az ismert fajbiológus állt. 
Méhely Csiky professzornak a rákok életéről 
Irt könyvét szokatlanul éles hangon bírálta 
ifa olyan kijelentést tett, hogy nem kellett j 
volna megengedni, hogy a könyv megjelen- | 

jen. 
A kritika még el sem hangzott egészen, 

amikor felállt Zempléni Gyula és tiltakozott 
Méhely szokatlan kritikája ellen. Arra kérte 
az elnököt, hogy vonja meg a szót Méhelylöl. 
Kinos csend követte Zempléni felszólalását, 
amelynek azonban nem lett eredménye, mire 
Zempléni Gyula négy társával elhagyta az 
üléstermet. 

Gyászünnepély a Munkásotthonban 
Somogyi Béla és Bacsó Béla halálának 

tízéves fordulóján 
(A Délmagyarország munkatársától.) Ke-

gyetlen orgyilkosok tiz évvel ezelőtt halálra 
Ítéltek két újságírót. A gonosztevők a sötétben 
huroolták el Somogyi Bélát és Bacsó Bélát 
és embertelen kegyetlenkedések után oltották 
ki életüket. A két szocialista ujságiró meg-
gyilkolásának tizéves fordulóján kegyelettel 
adózott szerte az országban a munkásság So-
mogyi Béla és Bacsó Béla emlékének. 

A szegedi szociáldemokrata párt hétfőn este 
méltóságteljes gyászünnepséget rendezett a 
Munkásotthonban. Hét óra után teljesen meg-
telt a nagyterem. Az emlékünnepség impo-
záns keretek között zajlott le. Az elhang-
zott számok után nem viharzott fel a más-
kor oly hálás munkáspublikum tapsa. Az 
emlékezés fájóan keserű érzése ült az arco-
kon. 

A munkásokból álló zenekar Ringéi Hugó 
karnagy vezényletével Beethoven gyászinduló-
ját intonálta, azután felhangzott a »Révpartra 
talált« cimü férfi kórus. Nagy Pál dirigálta 
az egyre izmosodó munkásdaíárdft együttesét. 
Czibula Antal Bacsó Béla emlékét megörö-
kítő ódáját Stern Dóri szavalta el hatásosan, 
majd Lájer Dezső mondott nagyszabású em-
lékbeszédet 

Egy küzdelmes munkáséletet rajzolt meg 
beszédében, amikor Somogyi B^la hányatta-
tott sorsát vázolta. A tehénpásztorságtól a 
Népszava felelős szerkesztői székéig, a nyomor 
göröngyös utján tudásszomja vitte előre So-
mogyi Bélát. A tehénpásztorság mellett mel-
lékfoglalkozásként a postát hordta szét a falu-
ban, minden újságot kiolvasott tanult, tanitó 

szerelett volna lenni. Osztályrésze: éhezés, 
nélkülözés, élelembeszerzés a répaföldön, utra-
valöja a tanítóképzőbe a hazulról kapott kof-
fer, két forint és egy nadrág volt. De mindig 
előbbre ment és az írott szó erejét öntötte hí-
vei szivébe, egészen 1920 február 17-ig. 

A másik, Bacsó Béla, a jobb jövő bizakodó 
reménysége, a Kassáról elindult iró, aki a 
redakció asztalánál a prolelársorsok tanulmá-
nyozásában élte világát. Ártatlan mosoly ját-
szadozott szája körül, amikor mesterével a 
munka befejezése után hazafelé indult fiatal 
hitveséhez. Soha nem láthatta többé. 1920 
február 17-én Bacsó Bélát is elhurcolták a 
gyilkosok. 

Gyászinduló végezte az ünnepélyt, a mun-
kások karnagya komponálta. A legméltóság-
teljesebb ünnepéllyel emlékezett a szegedi 
munkásság. 

Bukarest szenzációja: 
feiliontiák lleana hercegnő és 

Hoclíberg gróf eljegyzését 
( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k te le fon je len-

tése.) Bukarestből jelentik: Beavatott politikai 
körökben az a szenzációs hir terjedt el, hogy 
Ueana hercegnő ¿s Hochberg grót közölt súlyos 
nézeíeHérések n n ültek fel és az eljegyzés való-
színűleg fe'.homük. A hir a román fővárosban 
óriási feltűnést keltett és a legnagyobb érdeklő-
déssel várják a fejleményeket. Az tény, hogy 
Hochberg gróf hétfőn reggel váratlanul elutazott 
Bukarestből állitóltg Londonba és nem közölte, 
hocy mikor tér vissza menyasszonyához. 

ISS Szemüvegek 
tagmacblzhatóbbafe I 

Sandberg nenrlhnCI. 

Rassay Károly távirata 
a szegedi szabadelvű párthoz 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi szabadelvű párt vasárnap délelőtt 
ülést tartott, amelyen Wimmer Fülöp ismer-
tette Rassay Károly országgyűlési képviselő 
legutóbbi zászlóbontását, dr. Pap Róbert, dr. 
Biedl Samu és dr. Eisner Manó felszólalása 
után az értekezlet egyhangúlag elhatározta, 
hogy Rassayt táviratilag üdvözli és résztvesz 
a Nemzeti Szabadelvű Párt munkájában. 

A párt a következő táviratot intézte Ras-
say hoz: 

»Zászlóbontása alkalmából melegen üdvö-
zöljük s bizotsan reméljük, hogy Méltósá-
god nagyjelentőségű kezdeményezése alkalmas 
lesz arra, hogy a liberálizmus nagy és nem-
zetmentő eszméjét az országos politikában 
minél inkább érvényesüléshez juttassa. Sze-
gedi Szabadelvű Rassay-párt.«. 

Rassay Károly táviratban válaszolt az üd-
vözlésre. A távirat a következő: 

»Wimmer Fülöp Szeged. A Nemzeti Sza-
badelvű Párt megalakulása alkalmából hoz-
zám juttatott üdvözlésért fogdajátok köszöne-
temet. Mindig hálával gondolok arra a meg-
értő támogatásra, amelyet a szegedi liberális 
polgárság nyújtott abban a törekvésemben, 
hogy a polgárságot a nemzeti és haladó esz-
mék jegyében egyesítsük. Meg vagyok győ-
ződve, hogy Szegeti városa történelmi hagyo-
mányaihoz méltóan a zászlóvivő szerepet 
fogja betölteni a szabadelvű politika diadal-
mas reneszánszában. Rassay Károly.t 

Bethlen Párfsban 
Budapest, február 17. Bethlen miniszterelnök 

vasárnap éjszaka Párisba utazott. Előzetesen hosz-
szasan tanácskozott Wekerle pénzügyi és Görnhös 
honvédelmi miniszterekkel. A miniszterelnököt 
Vass József népjóléti miniszter helyettesíti távol-
léte alatt Bethlen kedden résztvesz a párisi kon-
ferencián és valószínűleg vasárnapra haza érke-
zik, a hágai egyezmény végleges szövegének alá-
írása után. 

Ismét hidegebb Időt jósolnak 
A Meteorologiai Iutézet jelenti estis órakort 

Hazánkban a nyugati megyékben volt havazás, 
legnagyobb mértékben Sopronban, ahol a hóréteg 
19 cm A hőmérséklet a nap folyamán átlag 4—5 
fokig, egyes helyeken 7—8 fokig emelkedett. Prog-
nózis: Északias légáramlással a hőmérséklet a»-
lyedése várható, semmi vagy csak kevés csapa-; 
dékkal. 

Klebelsberg Bécsben 
Bécs, február 17. Gróf Klebelsberg Kunó kul-

tuszminiszter ma este Bécsbe érkezett dr. Cser-
mák volt osztrák kultuszminiszter budapesti lá-
togatásának viszonzására. A miniszter fogadására 
a pályaudvaron megjelent dr. Srblfc szövetség! 
közoktatásügyi miniszter több miniszteri tanácsos-
sal és a minisztériumi osztályfőnőkkel. A ma-
gyar követség részéről a miniszter üdvözlésére 
megjelent gróf Ambrózy Lajos követ a követség 
személyzetével. 

Község! választások Bul-
gáriában 5 gyilkossággal 

Szófia, február 17. Tegnap voltak Bulgáriában 
a kőzségtanácsi választások. A választás lefolyása 
heves összeütközésekre adott alkalmat A jelen-
tések szerint az áldozatok többnyire a kormány-
pártok sorából kerültek ki. A kormánypárt négy 
kortesét, azonkívül egy csendőrt és egy adószedőt 
a választás során megöltek. 
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