ára 80 fillér

jCétJöiJfiipló
Győzelmesen halad előre
a német forradalom
Berlinben teljes a nyugatom — Az entente missziók érintkezésbe
lépnek az uj kormánnyal
Berlin, március 14.
fA M. T. 1. magúiijolentóse) A késő
esti óráig Berifaben teljes volt a nyuga
lom. Az általános sztrájkra vonatkozó
felhívásnak csak elvétve tetteik eleget.
Ma reggel óta a villamos és vízmüvek
üzemeiben szünetel a munka. A közúti
vasutak forgalma szünetel. Számos vá
rosrészben nincs viilaTnosvilúgil-ás. Vil
lamos áram hiányában egyes telefon
központok nean adhatnak kapcsolás.t- A
város utcáit anc ga késő éjjeli órákban
is surü eműicrlömcgok töltötték cl. A
főbb pontokat erős katonai őrségek
tartják megszállva. Mindenfelé ágyuk
és gépfegyverek vannak felállítva és az
utcáikon nagy katonai őrjánrtolk cirkál
na^. A berlini n*gy gyártelepek mun
kássága szombaton délben beszüntette
a munkát. Kijelentették, hog/ egyelőre
nem térnek vissza tf miihelyekbe. A
berlini szakszervezetek tudatják, hogv
elrendelték az általános sztrájkot, egy
elő: e azonban kirótelt tetteik az élelme7.ési üzemeknél, úgyszintén a legszesz-.
villamossági, és vmuüvekuél. A sjpociáldomotkrata-párt tagjai sirmfón kihirdet
ték nz általános szlvájkot, amc4y az
össoes üzemekre és közlekedési váltehie
toJcra kiterjed.
A délelőtt folyamán « gtízmítae/t
is beszüntetlek működésüket. Berlin és
Hamburg között megakadt a vonatforgalom. (MTI.)
A Berlinbe érkezett csapatok száma

A valószínű minis’lóin lista a követ,
fcanö: Bíródulmá kanceP'•?»•: von Kopp.
Iraüigymrnisztcr: Von Líittmitz tábor
nok. birodalmi pénzügyminiszter; Bank,
pénzügyi főtanácsos Drezdáiból, hiro- ‘
dalmi közgazdasága miniszter; SchieleNaumburg német nemzeti képviselő, buí
rodahní •kirUuszTuinűzter: Trauh lel
kész, birodalmi hadügyminiszter: von
Jogom volt berlini rendőri-nők. kül
ügyminiszter; von Winterfetd tábor
nok, aki a német kormányt képviselte a
Spa-ban folyt tárgyalások alkalmá*
val és a háború előtt Nóme’.orszóg pl.
ri« katonai attachéja volt.

Berlin, márc. 14.

(A MTI. magánjelentése.) Kspp birodalmi kancellár tegnap este értedtéfit küldött a Berlinben időző ántáut-WIveteégekre a kormányban bekövet
kezett változásról és egyidejűleg kijelentette, hogy az uj kormány teljesen
a Versailles! békessuTzödés alapjára helyezkedik. Az ántántkövetek e nyi
latkozatot tudoniásnl vették.

Berlin, márc.

14.

(.4 WZ7. maflán jelentése.) Az éntántkthetek tegnap délben a francia

nagykövetségen tanácskozásra ültek össze amely délután 4 órakor még
nem ért véget. A tanácskozáson résztvett a szövetségesek Berlinben időző
katonai missziójának venetöje 1a, aki az est folyamán Parisba utazott.
Hír szerfal az ántántwissriók képviselői már érintkezésbe léplek az
tj kornu&uynyal.

Mesklenburg, Keletporoszország és
Brandenburg az uj kormány mellett
Berlin, márcsus 14.

dalom különböző

Berlin, márc. 14.
(A MTI. magánjelentése.)
Az uj
kormány rendeletére tegnap számom
politikai személyiséget vettek őrizetbe,
többek között Ilirsch eddigi porosz
miniszterelnököt.
Sűdekum pénzügy,

minisztert, Braun földmivclésügyi ml.
nisztert, Wolff Tivadart, a Berliner
5000 ember, akikhez Berliuben 3000 mini a bajorországi, wiiitleinbergi
főnyi véderötsaipat csallííkozolt.
ás badeni kormányok. A politikai Tagblatt főszerkesztőjét és Erlach Ist
ván pacifistát, továbbá a többségi szo
helyzet egyelőre az, hogy
Az aj kormány tehát összesen
cialisták nehány vezérét. A miniszte
8000 emberrel rendelkezik.
Délneme torszag szemben áll a
rekéi az est folyamán szahadonbocsá*
berlini kormánnyal,
Parlamenti körökben főleg átlói tar
tanak, hogy a franciák a lcgulúhbi ese minthogy Württenibergíien és Ba- tolták.
ményeket ürügyül fogják felhasználni (lenben is a RciohswchT-osapatok
Roffmann tábornok biro
arra. hogy a nthrvidőki széntclepet 'kihirdették a fuggetitensúget. Fehrendalmi kancellár
megszáll jók. amire régen törekszenek,
Berlin, március 14.
bach elnök a iiejnz.eigyíiTé*t Stutt
Az nj kormány tárgyalásokat kezdeti gartba kod! délutánra hívta öwze.
(A MTI. magánjelentése.) Mini
a seocláldernokrat a-párttal, sőt a fug«
most ismeretessé vált, arra az eset-'
getlenségfikkel is eszmeserébe bocsát
Drezda, március 14.
re, ha von Kupp nem vállalkoz
kozott.
ót .1/77. mugánjelentése.) A Bauer— nék arra, hogy a birodalmi kancel
Noske kormány tagjai tegnap este
Sokat beszélnek annak lehető
lár hivatalát átvegye, erre az áBús
Drezdába érkeztek. Merírer tábornok
ségéről, hogu koalíciós kor
cs délnémet tábornokok kijelentették, ra a breszt-litovszki tárgyalásokról
mány alakul, amely az eddigi
Hoffmunn
tábornokai
hogy a Ba-uer-kormány mellett álla ismeretes
kormány tagjai közül is töb
nak. Noske átvette » szász? csapatok szemelték ki.
beket felvesz a maga körébe.

entente missziók érintkezésbe
léptek az uj kormánnyal

(A MTI magánjelentésc.) A biro-

parancsnokságát. Úgy mondják, hogy
a sEMzorseági csapatok hangutata ige»
bizakodó,

Noske mellett.
Délnémctországból
éfkezö hírek szerint

részeiből érkező
a unirttembergi és bajorországi
jelentések különbözően hangzanak.
birodalmi uéderőkerületek pa
Medldenburgban
és
Kcletporos'zrancsnokai felajánlották szol
országban mindenütt elismerik az
gálataikat
Noske
hadügymi
uj kormányt. Ugyanígy Branden
niszternek.
burgban h. Ki'.'Wien ellerfbon za
vargásokra került a sor. A biro .4 szász csapatok is alárendelik ma
dalmi védőrcsapatok élték intve Bér- gukat Noskenúk. .1 hv.sseni kormány
iintől, inindcidilj scdár<ign állónak haspnlá kiáltvány! bocsátott ki-

Véres zavargások
Frankfurtban, Essenben és Kielban
BérIn, márc. 14.

Beszüntették a bankjegyek

nyomásét
(A MTI. uiagánjelentése.) Essenben
tegnap munkáscsoportok a birodalmi
Be/lin, márciizs 14.
védőrcsapatok fegyverraktárát akarták
(A MTI. OHigánjelentcse.) Az aj kov,
mátry
elrendelte
a
bankjegyek nyomá
hatalmukba keríteni. Lövöldözésre ke
rüli a sor. Kél ember életét vesztette. sának haladék tálán beszüntetésétKiél, márc. 14.
(A MTf. magánjelentése.)
A bíró'dalmi haditengerészek az aj kormány
mellé állottak. Tengerészceapatok és a
kíkötömunkások
között véres össze
ütközésre került a sor. Délelőtt a
hajógyárakban kihirdették az általá
nos sztrájkot, a hajógyári munkások
délután megszállották a birodalmi
hajógyár telepét. Tengerészcsapatok
délután 3 órakor két torpedónaszáddal
és aknakutatókkal kísérletet tettek
arra, hogy behatoljanak a birodalmi
hajógyár kikötőjébe. Harc fejlődött
ki. A tengerészcsapatok kísérlete *csak
7 órakor vezetett sikerre. A munkások
hátrahagyva fegyvereiket elhagyták a
hajógyárat.

Lipcsében nincs tanács
köztársaság
Lipcse, március 14.
(A MTI. mayánjelentése.) Tie^jr
sen alaptalanók azok a külföMón
elterjedt bkok, hogy Lipcsében kv
kiáltották a tanács-kormány d-Hrtataráját. A városban teljes a rend 64
a nyugalom.

B németországi események
hatása Ausztriában

Bécs, március 14.
Az ..Arbefterzeitung“ a katanataná'
csők birodalmi végrehajtó bizottságát
mok ai katonákhoz intézett kiáltványát
közli. ni elv fölszólítja
.. ..............
a katonákat,
hoffy teljes fegyverben, zászlókkal éá
Frankfurt, műre. 14.
zenével vonuljanak a parlament ele ár
(A MTI. magánjeleutéae.) A berlini tüntessenek a köztársaság mellett.
A
srociáktomokrata párl\ ezetoaég
puccs itt veres összeütközésekre és
fölszólította a közúti vasait alkalma-*
utcai harcokra vezetett. Délfelé egy te.
zottait. hogv a közérdekre való tekin
bérautón a pályaudvar felől egy esatettel larWk fenn a közúti vasatald
pat gárdavadász egy tiszt vezetésével
formatanát
robogott a városba és provokáltó ma
A lapok jelentése szerint a berlini
gatartást tanúsítót l.
a
lakossággal
események hatása alatt a rendőr igaz*
szemben. Egy hirtelen támadt össze gsrtxlvág a közrend és a nyugalom meg
ütközés alkalmával egy polgári em óvása érdekében betiltotta - német
bert agyonlőttek. Tekintettel a hirte nemzeti pártnak mára hirdetett négy-;
len egybegyült tömeg fenyegető ma gyűlését. amelynek az lett volna '*éija,
gatartására, a teherautó megfordult és hagy a Németoratagboz való csal'ako-1
elrobogott
Fegyveres tömeg egyik nfera irányuló akaratot juttassa kife
kaszárnyába
nyomult.
amelyet
a jezésre.
Reichswehr csapatai tartottak meg.
Aj. osz^aak kormány minden meg
szállva. A fegyveres függetlenségiek lepetésnek elejét veendő, megtelte itu
és n rendőrség között összeütközésre férkedéeeit Becsben és ivemet-Ausztriá
került a sor, mely alkalommal egy pob ban a rend és « nyugalom fenntartása-.
gári személy életét vesztette és igtn\Iro. A politikai körű* felfogása a né-l
‘ofltaDSróQ
HJvj; u m
wkw meg&ubcxüUcjj

a
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620-on áíl a Fithsi
1 szigetek valutája

íwnikor, a fdclőHenck közül valaki ki- Opera bre.tlcr. Palrrmó- é» Abbáiiu
«Ma a jetszót: Tftuletö ttvcncl indul ion Uvéhá^ibaa !■» embert ví.-.eare ver
tet, azután iováiih- vtdiullak a iwy-1
a zsidók éhen a kö't’ufnkrít.
•V ü'utepséR koiáofy résztvevői távol kifnil felé. Az Est WadóftMtMlfl előtt j
lártottak QMtfttk'H etMt az ahciótól és a ’ a>z i-zssrfott löraeg'hAI qgv ember -.zónáié
Ta«uMjo» tiirtörtt
több ezer főirvi töm«r kezdett doszlam ! koh» k-«‘deH. teltre hözclve a felvöww- a val»t«-áxKa»j»üSl
a Bch áw.w mellékubettki. a.mikw » Ma > lókét. a»onb:<JD iw idejében vágtatva érl-%ív i*ve» és nagv liilelnsis ínfflí
ria Valéria -utca feli* miwícw Iránm*.* íkezö lovasrendóri különítménv a rom’sz.s? főnyi ícnnctr zászlW nhill. izgat olt I bolásnnk elejét vette és dr. Koóa Géza tözstteiigv nők inuk az első namsu-goTaw
húrnál ássál ol.ii^dult a Gjzelte tér í-ilr. I rendőr la n'te’os ve/zefrÍMável a tömeget tuvuu**! uapou a ruaaiárábiux vátoga
tolt felöltő után Eldugva és J felejts*
tuIícszildR izgntom csak itü Andrássy- szAtoszlalto.
A késő esti órákban rendönkü'lönit- a kabátok között egv gvönvüni. Jwl^
ut elejen roblujitil ki koino-ivnWi ak
E<y kefjiuü emlékű, vértől vörös, c.ióvú. Ht vöjjui az András*v-utón miau niónvek drkzUlati »'< utcákon. hogy hős. sötétbarna átmeneliie akadt
Előszóiké a kabátot. szedözteMt kW
'kél ségbecM sben emlékezetes eszhiuW den «ávéltá« .-.ilajút elállláJí. vendégeit utiiid<tH esetleges rendzavarást ntegakttcaíj a na fial in tói, felprólxtita és megutón, mosolygó napra ös’,zegviH sw I- 'rkertjeRvk. a Miraiui: . GVri.'tómn. |
oT«0üg, hogy legszeniwl)l) magyar un ;
' *‘ . ho«v a
! élesedve Upaszlnlla.
nejxót, a március tizenötödikét m<‘g-(
■ nouvszerii, pfegúns, fekiinést keltő, bo® ■<
ímnepeljc. Zászlódisz lobog a palolák.
’ dog húbtrrus gyárfanáüvv. Kiesi! M
ormán, kokárdák dísze ad ünnepi
ugvan. de elefáits. KikeféTte. filveR*.
.szint » polgárok ruhájának és könnyes'
I rn^gelégectellen keresgélt régi embékoM
riwényketN) szivek szorong) ső^ajsn Szerdán muiatkozük be a wcmzQtsyülécwek — « Hiwzér I után a 'kaJyAt zsebe# en és egvmásutó®)
köszönti a régmuH idők boldog eirdókü
kormány búcsúja a kormányzótól
keríti tok elő kedves cs jóemiékű namárciusúil. A nru.ll a k
inúrcius;y, a
mány tagjai nevében Ilubitu.k Gyula!I pok rmlékezlelöi. Jobbról «?v aH«
Pefőft márciusát.
Budapest, március I I.
; hasznúit kezlyü. a belső zwlrböíl egy
Ma, vasárnap rendezte a főxárow
H. N. tudósiióiútót) Huszár Ká fölílimivelésügvi miniszter a lesmagvobb ji otifeleiletl lmtrl<ztnmla. két zsebkendő,
CKakncun valamennyi nemzeti I«‘-Iüle4e roly koucwMfációs kormánya csaknem elismerés hungjáu avllatkozoli Huszár
: két elszakított jegy a fiumei Apollóból,
u március l-j-ikc kcgyeleles emlékének négyhóiwpos munka után befejezte Kárólv miniszterelnök működéséről, ki- i
■ a külső bul zsebihöl ihmIw ©CV külön/k.
•zentelt ünnepel, hogy a dolgozók tö hixalásúl és a mai napon u kormányzó cmel.e lókén! azi. hogy amire vfriial*;
I
megeit még egy napra se vonják el a döntés'* Folylán miniszterelnökké kin?., kozott nehéz idókluMJ és .«ulv<w körül ! sen érdekes valami. — huszonöt egv«
munkától. Az impozánsan létekemclŐ veze't Simoiiyi-Setrwdam Sándor kor. mények kö'ZA>ti. azt egész féíílulurz illő másmellé fjjzőlt líroos kagyló, fénvw
sek. kicsiszollak. — emlékek Abbáziá
■ünnepségek mindcn<íitt niéllósággai és ntó.nya leteszi az esküt és holiHipután módon el is végezte.
ból. amikéi egv kis ntasr gyerektől
jt nemzeti újjászületés nagyszerű ki- bemutatkozik u mmx'c’gvülé-nck.
llárczu iid vúd igu zságügy ni i« i is/,ler
vásárolt most hárwncsrtcndele a stravn
doroboríMlásáva'l folytak Ír. Sajnos,
A sülsúg tehát ^yorismi és műiden úgy a maga, mini a távozó miniszterdón emi koronáért.
hogy egyeseik a szürkületi órá'Val za
nagyobb JÜzköcltatás né-Ikül elmúlt, az lársiti nevében nieg?mjtjn az cli.sinerés
varok előidézésére és botranvkcMésre
l’clvelk! a felőilőt. visszarakta a zse*
uj kormány nva átveszi hivatalát, la- lobogóját a lelépő mrniszVu elnök előtt !
bekben talált apróságokat és leü'íáffll
használták fel. megsértve azt a iw?mgadhulal'an azonban. bog\
vmrnak és köszünrféí ic-jézi ki a ketonét többi
inurci’
i.»...
.
.
■ ;
7di kegyeletet, amelyet márei
tss 15Keresztény lagjainak is a részükre nyuttott önzet a tőzsdének kóvéü)ázái>a.
avartól moRa Kwgazds-. m.n( u K
ikének ünnepe minden mnn......
Üzleteket köbölt, politikáról tárgvaMÍ
i Xfliíi.i.'t ;>ártlMHi
ni i-llia-, r> <Jvum>k
t. .1
[.X^mzca
olyanok. :<ki.k
a kor- len lámogirtásért.
követel.
szcúllilásí’Viil niii .-evek ruegUgvanilyen szdlviulsyi s/.óhdl fel és oh kor olykor «?és?. üövkénvlele«wii
A délelőtti ünnepségek
Víisárnftp este i>íiilul>zollak U IJeiitrich F-reiic káveskedekn’-i in«ni»K- benvidt a felöltő lmízsebéhe és azórrAo*
páftj.iíui olyan hangi.’., aine-^ ler b. Vé’iüt Hallét- irtván, Suuissicfí 1 zoltan csörgette :t felfűzöll kagylókat.
A
Nemzeli Egyesül
elégültétenségnek adtak L"'-‘te- .lózsai gróf és Uleyer Jaíkab dr. .'«lóz»
Fúb’.jú
u heh is'K'. ’x'.n a k
>
Az egyik üzletfelét, akivel <i>pe«
:> pártvezérek azonban a *'•'
3Tszléuy
la tuiiilók és lanárok j Z'v>
lak meleg, szavakknl Huszár Károly | svét! koronickról tárgyaJt. idegesítette
rendezi)
■••get. Az ünnepi szó-1 mám zó dördéséni.’k f"ll4tlm respeLlú- i i-iúali m-gyrüLnvsiiló.siikuí.k.
i ez a nujít*megwwiét!ődö> csörömpöléa.
külpolitikiír hvh'xet ■
nők liallrr hhán,
és közdda j/ú.vurn és a belA inMiiszterlatípcs (hllutáa fél 4 óra' Rászól! a tőz.vJeügyivökre:
iásügyi miií-Lvztcr v.-.lt, aki a nwírzuii í; ..fovóyúra való blviilkozáu«sa| k'csil- . kor ért végol.
— Mi az vixiöitwel csüröinfpölM »•
w.ijfiszulctés fázisairól beszéli. A közöm hip'dollák a nyugtai a nkxJó’k ah
A !ávo®6 kabinét buceoja
I oly tón?
A keresztény pártban « szélsfibWk
ség. a mely egészen megtöltői te a ter
— .Semmi
feleli mosolvcrgva «
a
kormán
.
v
mhó
I
mel. lelkes éljenzéss-el iogudia a mi azt kifogásolták, Iwkgv az ui kormány- |
lőzsdé* — egv karika lidzsi valuta vaa
niszter beszédét. Zcneszámok követ Iván ef/yetlencyy aines közülük, a kisMagyar
Távu
’
ali
Iroda
jelenti:
A
a, zsebemben, azzal jáíszadozoia.
keznek ezutiín: Novák Nándorné és gazdapárlbaa pedig a kereskedelem-1
Heciyi Gizella énekeltek, herényi Gi ügyi tárainak a párt részére való; Horthy Miklós kormányzó holnap dél— Mutasd!
szólt izgatottan «■
zella zongora lő sémi‘v<‘l, Székely Gyu fölléllen fenntartását hangoztatták.
j előtt 11 órákor t'ognrfia a IIuszár?kor- üzlvlfi^l.
mán vt bttc«ukih aIIga tá.* on.
— Ez az -. mondja a tőzsdeügynö'ld
la pciilg heg.xliiu áíiioft elő tpagyar
Mind a két púmban, de különösön n (
Az uj kormány
<1 araL okai.
Rttdwáry László KcresztéJny Egyvá-ülés Pártjában sok I
és növelve huz-ta elő az aUxizia* emlé
Konizel; iilési káp\ belő saját L.VHe- szó csőit arról, hogy :< legtöbb urmisz- ;
kinevezése
ket és inegcson&'ette a csiszolt, kari.kúte
lérinni
politikai
államtilkárságát
ntepl
menyeit -a, v.‘illa,
A
Szózat hangjai
A Magyar Tátüraii Iroda jelenti:: fű z öli. k ag ylóko l
melle t ej | \egal a lé.1'•kémei'’’ tűrnie- kell SriiTitehtí.
máM'éw-t
pedig a«t
— Hogv adod?
A kormányrö nva délelőtt kihalVatá«M»l
pélv
hna^mtvoziük hogy a poKttkai áilaío, fb^adtri Sim<n\yi~Sefíi<Ji(kra> Sándoc de-r-.r Nrtip adom l'Jü-uv ált. de n»W
f iVkáiW/iok bete'lését
népi szabad 'ijjnált Híipisztorcteölíöt. aki jelen léirtt adom -- jnoJntotta
Fel vonni n*
párt politikai kérdéssé tenni, hanem az
a Pete Íi-Kzoborhoz
teli a kor<.m*vYsónMk a kormány meg130! KeM?
egyes minisí/lerokr*? kell bixni. hogy lü
— Nem.
Délután négv órakor rmpováns me ket vesznek maguk mellé államUlkáro- alakitába ügyében folytatott tárgyalá
sainak
eredmérnyéí^l,
egytben
előter

—
135! Adod?
net vonult végig Budapest utcám. Nem- knl. A Kisgazdapárt kiv'á-nságajl egyé
— Jó. — nevet az abbáziai emleJÉ
zctiszijui kokárdák a lói vonalok ruháin ként — mint értesülünk — hononiilni jesztette az t»j kormány tagjainak lis
táját. amelyet a kormányz'ó eHoga-ttott' h'.ferjdonour. fl«r*zíMMitezőr 136
és nemzeti zászlók a menet élén. Iaspé- is fogják és hosszabb táiyíyatások csu
és kinevváste a« uj kormány!, amely
-- lu vau. —
sietve a niősüd
ftíik ütőmét a Ko.ssiHtvnóhi kiséri. A pán a belügyi dtlamtifkársáff körül
a kővetkezőkből áll:
M tize: un -kerttől az ezv elemi ifjúság, az vannak. ameJV’.t ;< a K’ -sgázdapárl rn/nés lenzánret hUAzanölSM>r áeá'zBiBnnintx
Elnök és belügy: Simonyi-Semadain
ébredő magyarok egyesülete, a Turul- den körülmények között rayostkorlik
öt
koronái.
Swmior. KüWigy:
Teleki Pál gróf,
szövetség, n keresztény szocialista szak- és amclyi*! Mesk(> Zoltánt a párt je fgarságügy: Fe^dituindy Gjwüa. Pénz
A tőzMietügynÖk etteszi a pénjet, £►<
Az államíMkérságok kérdését
eszervezetek vonullak a PoNMl-szobor löltje.
ehnetfv.
ügy és kwesked*'temf<y:
Korányi adja » fölfűzött kagylókat
elé. hogy megüiwrpvljék március idu egyébként a« U.j kormány első mirúezde
egv ftílófáa Iveiül vissz^orgeti «
Frigyes Kiró. WodÜgy: Soós Károly
terfarúrsri ött&.'i majd el. Naf/yoldi ér.
sát.
tábornok.
FökhMÍvolé»ügv: Rttbinek telküsinerei a kávétiázbu.
A fe‘von irtokat rmgeteg sokan kber* deklödés kíséri még u kultusz ailarn- G.xula.
Kultusz: Htrlitr I«tvám. Köat-- Nem lehet -t- mondny magaban.
téka a Pehxii-szobor környéke a menet Htkár.sdg ügyét is. amelyre a Kisg«'/da- c’elmexésügx : nagyatádi Srafa kíván. Nem v&uphntoiM be, míg valami k^ilem vgérksv -sekor fekete volt az emberek ptlrl K’oúűc.s J. TstvÁrd. a Kércszténv Kisgazda: síikor ó pútkai Sxnbó István. mollenség lesz belőle. ViásafÍKérem.
Netrizétj Párt pe<Wg az eddigi úllamtömegedül.
Népjólé.'i:
Pdiiárd .Ágoston.
Kisebb
Ksy asztalnál rátalál a kagviók uj
A l<r
Valéria-ukui részénél h’- lilkárt. Pékár Gyulái óhojtia. V.dő- ségi: fíleifer Jakab.
tiiiajdonősártí.
v a s rendőrök és gvalrgos ren’örkülö üt szinü. hogy ’*gyeW»i'e Pékár Gyula lesz
Az i»rrőj szótó kormányzói kézhatok
— Kérlek. - muiuku neki koenM
men vk várakoztak, hogy minden (■•-et- az áHmnl'ilkár. aki azonban érlesülé- a holnapi naptu) fognak'kimhttni.
sfud. szeviní rövidesen odahayyja est
Ivmí) a UttiOikfügvaök, -n- én nem akar
leves uiHii prual « reiulznvanrvl nívgiikaut állásál. mert fontos diplomáciai
Az nj konmüiy eskütétele
ia/k
tvged bersupn*. «<W vissza kor Rt
ík'tlvozzunok. A zászlók aiatl. nemzett
mefflüzntúpt k«p. \ «ajtóttinöki állóat
A Atogvar n’ávirati Iroda jelenti: Az azokat a kügyJóknl. Itt a péne.
dalokat éneklő fölvonuló’: fé.WHkor ér
lor.vbbrtt i« fíáuit: Ferenc miniszteri uj hermám' eskütétele holnap délután
— Bolond! Hova gondolsz? Rég to
lek a szobortwz. ahol elsőn -k l*úk Jk- taíiAwo* tölti be.
4 órakor lesz a királyi palota cerernó- vább adlaon 3OO-ért. Ott ülnek, aikílc
nos beszelt ux Ébredő Mm/yorok nevé
niálís
termében
Az
eskütételnéü
jelen
megvettek.
Es oda mulat a kávéháí
ben, majd Hala János elszívva Ma „Fetttfo
A FhiMtárdtornUMiy
lesznek « zászbósurak. Ee alkajonunal fgvik fülkéiéibe.
Kiadunk" <irnü költeményét. aki illőn
uloW> tanácskozása
a
főŐrséget
egy
dísz_sizáAUÍ
fogja
el
é:obó Dezső követelt a: uralomra in
A lőiwdeügyitok látja, ho*fv
fórig
tőit keresztény kurzustól tetteket. Rakó
A Mac var Távirati Iroda jelen!!: A látni. A tene a honnánvzx> érkezesekor se tróta az ügy. odamegy a társa síkéhoz.
László, a Nemzeti Szimhóz művésze. Huaaár kabinet uu déli 12 órakor tar- a HmumuKt játssza.
— Az urak vettük meg az előbíb «wt
Petőfitől ...A ledőlt szobor11 eúnü költc. f(«a irtoké uwiM.sz.h'i'i tu«ácskozá:.á4,
a fidzsi valutát? Kérőm itt van érte
Szocialista mnnkáaok
ménvi. lluysl Rezső nedig ..Riadó** , amelyen Husjár Károly mfoisztit’lnöík
darabonkórti a $00 korona.
• Kisgazdapárt mellett
einiü kölU iUvut ét szuvaliu cl. Ax ün . elnökletei melkdl Ériedrich tebv-áu bart— Hova goodoH 30<K’
Itt már
A cinkofai kerülethez tartozó K«s.
nepi ! ‘•.'éttel il! ix fluller fshán mi. cgvminisrter ki vélelmei a kormány
420-on áll
ni'’lí-r Le lő!!;) m ’t'ml '-i.ezvo n nn U ö>“e<’> hígjai rész ívellek. V jvgvxőkÍMi' * lurtva kíw&gben tegnap fíalla Aladár,
a
Kisg:i/dnpóri
juKMljr
programonMit
korWíWjwiik
tovább
a
forró
kúmárcius vo’iiiortis..miről és a mai már- vöt báh'iÍHkfii Bárcxv István miniszteri
beszédet mondott ős a jelölt támogn- s;»/i dég h« líözáütjük. Imwiv szonU>aion
< • > é ’•>< lelszt adidtsugáról.
l:,iuu,'«os vrzulU*. A U|ÍH'ŰP'terl:ai;i<'. ki
l-’s ia lluhinek (iyiMw n$ migyalúdi niúr Őüli on állt a Fid/si .oigetek valu
\z ünrqet’g kő.td musMóra hosszat zandurt íoiyóíwveket lárgudl. A tá
Szabó l.Mvúii tniniszterck is megjelen tája. l.'ibbul a rövid lényből u/. összes
l. rloil vs a hrtmHí csak hal óra laion náoskiMM végén Huszár Károly rni- tek. A kialurcBti gyárban « miniszterek valtetwpröuláiiaok tevonhatiák a tanrulkezdőit S/’.idoszlwaM.
jw.xUTehiók hóUa köasönetúnok adott Imszéde után Tóth nevű munkás a gyár sátfot, de még azok ía, akiknek a sors
Utfejeiést áron öor. Ilon támogatásért. 4-—500 ulkuImaz<.ttja nevében bejölenTüntetés a körűteken
nem
meg, hugv valuta üzlete
»melyÍM>u » legnehezebb köriilmúnyck telte, hogy n munkások nemzeti alapra
ket kötheMfctok. Ezek az ulóibbíak tmo«t
Alig hangzottak el a Szózat ráró hantf koeötl vállait működését a kormány
helyezkedtek és támogatják a Kis- megtudják, mi ü az a valutaüzJel teiai ás útig krcdeft pl osztató. a
yatecuennyJ tsaa nbzeaáleílc. A kor- auidafíái-tou
Ujdonkvpí>e» « «

tisztázódott teljegen. de már most is
• atóermiinek tarlják, hogv ha Dél
Nóm irtom;, ág továbbra is állást foglal
« ln-Hini kormánnyal szemben, tz witonte feiötl.j.r eddigi álláspontját ár
mcgeriperlí N énurt - .űistttria cwrtiafcossk
Kád I)éi-Nórnelnrsz 'rghoz.

fiza| koraway ma teszi le az esi®

mrro] njiplO

HI&EK
prohánzka püspök a züllésnek iniduU Rverav'seJiért. Vnvárixap délelőtt
II .irpkoc tar
a dunai kapitenys;v? u R
nagylerméI .’.i a ziillé'ní
; elhagyatott
,-gx prmekek az<
‘Ivulapja jarendé ■eft
í tekirutelben
sikerült nuiiinéjál- \ műsort ProAdsafcn
-Oüokár >;<é’;es'\-héi-\:iri püspök •ki- ;
...
I
adása vezette he, melyben a rendvr- •
sédnek « szociális téren való sacrepéSzcmerr
jVtf és febd-.vlairól s;;ólotl.
Árpád. az Operaház tagja, adta ölő
ezután Kutucz Jóim* néhány magyar
/.< • n g' r a ’ '.‘-/rel ével.
dalát,
a
szerző
Thontfin István nv. zenenka/i’Aniai ta
nár /ongorn.vámaí után Sámímn Mária
énekelt él eév
PiKcí-ni-r/riál. majd
Kunira Jánostól néhánv n/mgyiir dalt.
A közönség min»lannyiu>Ai’
telkesen
tinnepcilla. A mibori ^n/.u.vs Dántel
rendőrtanácsos három f ejA oháso-.. B‘ m.
tol! emberek közölt4* c-./nü frlmdramúja
zárta lw. nrelvr.ek erfts szociáli* ten
denciái mélv hatással voltak a közönKégr— Magyar hadifogoly mwilő-nio®*
gátam. A polgári és katonai hatósá
gok a MOVE-t bizták meg, hogy a
Szibériában rekedt .magyar hadifoglyok
IraraszállHWwa. gyűjtést indítson. A
nwá vahdáris viszonyok mellett ennek
keresőül vitelére
mintegy
hét-nyolc
milliárd koronára Jen ne szükség. Min
den-kinek hazafias kötelessége, hogy
magyar véroin-keí megszabadit.-mk az
erkölcsi <te fizikai poevtoybói, melyben
most sínylődnek é* hozzá kell járulnia
-hhex • gyűjtési -mozgalomhoz. A.
porta takarékpénztár 45.499. sráan alatt
számlát nyrtot’ e nemes akciónak «
mindenkinek sietni kett e> számra a<kjHiányait legsürgősebben beküldeni.

— Rablással vádolt ügyvéd. A rend
őrség ez év január havában letart ózlatta dr. Sámuel Károly 33 éves bu
dapesti ügyvédet kommunista
üzel
mek miatt. A budapesti államügyész
ségen most készült el dr. Sámuel
Károly ellen a vádinditvány, amely
szerint dr. Sámuelt rablás büntette
dmén vádolják meg, me^a proletár
diktatúra idején, mait év április ha
vában több politikai nyomozó társa
ságában megjelent gróf Teleki Sándor
lakásán éa onnan az általános terror
ban nyilvánuló erőszakkal egy ka
zettában elhelyezett főbb igen nagy
értékű ékszert vitt cl. A főtárgyaiéit
legközeJobb megtartják ebben ax ügy
— Hirman haltak meg vasárnap
kpanyolham. A városi tiszti orvosi hi
vatal vtuámapi statisztikája Keetnt
Budapesten 17 spanyolbeteget ezállttotiák kórházba. A bcjéüentaU halálesetek
száma három. A járváuykórháxakMl
24 wdt spanyol boté# teljesen «gésxségeaen eltávozott. Vasárnap 4A7 beteg
feküdt spanyol betegségben a kór
házakban. A katonók 'között nes» voN
wfahi) megbetegedés.
— Elfogatóparancs. Az államügyész
ség elfogatóparancsot adott ki dr
Sajó Szigfried 40 évee ügyvéd, buda
pesti lakos ellen, alti izgatás és rab
lás bűntettének alapos gyanúja terhel,
mert a dunapataji iparosok és keres
kedők körének szocial'zálása alkalmá
val tartott gyűlésen kijelentette, hogy
mindenkit elgázolnak, elsöpörni, aki

3

A magyar komunisták kivégzésé
nek ügye az angol alsóházban
Megállapították a magyar bíróságok pártatlanságát
NeulUy, március ti.

(A MTI. munkatársának Mikraiávirirla a budaitedi rielió álloinár. ut
jón.) .1 Times pénteki ssámábmi az angol alsóhór csütörtöki rizséről a kóodk> •.őke-t kőzlik: Kcntnorilui ktimisció kérdésére Greciuuoud a következüket
mondotta:
liudal^’slen legutóbb több imti/unr alattvalót kivégeztek rendes biró.wgi
eljárás után, amelynek során a yyiikos ság hód ja vagy egyéb bűntény belga'
zulásf nyert és enyhUíi körülmény nem merült fül. Az angol katonai niMbiroU, akit az angol karmám) felInttal mázott arra, hogyha l eleménye
ríni ii/azsár/talmisá') történnék, barátif>lqosan járjon el a maQaut korináig
rumi hiiuitalosan megvitatta <i magyar helüQyininiszh'rrt'l annak lehetőst
hcMjy a kivégzéseket elhalasszák és iyy a bűnügyek újabb rnetiinzsm'dásáru
adltrna!: alkalmat. Azonban kiderült, h(«tv a mugifur véo> < hajtó balatoni
az alkotmány megsértése néHtíU nem uuatkozluUik be a tegföbb hirősáti
döntéseibe, őfelsége budapesti fiinieqbizottjánnk ie-tnté&c ctrrmt a bűnügy '
két nyilvános bírái eljárás során tárgyalták le, teljesen fair módon, a tör
uéiiyek szigorú betariúsámil. A vádlott oknak meg volt « mí>lmk arra, hogy
uédelmükrál a legteljesebb mértékben f/ond<i kodba ■ fnak
Küliinbözfí kérdésekre azuldn Llogd (•eorge nyilatkozott azokról a
leleuttsekröl, amelyek a magyar katonaság állt!ólagos alrociiáscdrúl szólnak.
Idoyd (teorge a követ kezüket mondolta:
Budapesti főmegbizottunk hosszas és részletes jelentéséből az tűnik
ki, hogy az atrocitásokról sróió hírek erősen lulzottak és a laugyar kort
mánif főj fenntartja a rendet és semmiképpen sem vezp.fi boczimágy. nagy a
politikai üldözd* vágya. Azt iaixtslotn, liogy .Mr. Hoolerriek jelenléti közöl
jük a Házzal és bízom abban, hogy a: interpelláló képviselő ur be fanra
látni, hogy őfelségének kormánya a: adott körülmények közölt nem vedna
iooox'ip beavatkozni abba, ami tidaidcnkrormn nwimir Ihlnch'Hkai kérdés.

* A mai nwuete'őadások. A budapesti
n, az
Tnozgóképszinháznk ma. Ív Hőn,
összes bniltú jövedelmüket a József
Ferenc-ingyen ebéd akció javára fordít*
ják. Tekintettel a fieuizeli ünnepre,
egészen bizonvo*;. hogy '/■■■> summa
fog a nemes cél t i :h \cr .-n te sző
jön ni.
* A megbélyegzettek az Omniában. A
1. BMi 11
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niügbélyegnMtek néljőtú I
Léten át jüűeoron lesz
Ma jnúr fim kell jn]»
ewuu'nyed afr.cvikei i!r.
'zettek ma m.v

ea halála a
amely Ír
Phöuix i
kön:, czx-t..

éne?

története
i filmnek*
kerül •
Ív >szőrű
x ’kgnool i mn-

Hohózal
nt>n'.z.-r !•:■.'.'•■n:
■ 17.' >n?n
>h?n
mfir«UaiiÍ mPser !
—Kezdi-.ees'.í- •'. 7 óniiu <——■ -———-

— As OKlSz. kÖagyiilóee. Vasárnap
délelőtt 10 órakor tarlót la az Orjwágíxs
Kereskedő és Iparos SaövoUég rendes
* Mtude.u este Cigánygrófné. A ' VL, Teréz-körút 28 Telefon 144 98
évi közgyűlését, melyen a la^ok n«gy
számmal jelentek meg. A köxg,ViUé^ a Ivicálj’-jjzjjiijáz jövő héten minden evle ■FJEMINA. Ólasx UKstz?rfiJ.ui 6 Mr. FŐAlrni’-ívnie frsftnziní, — Ü10KI
n Cigúnygrói'nét hozza színre, melynek
vezetőségnek éa tiszti kornak a föl j pénteki főpróbáját a színházat teljesen . Amerikai lUinburle-z'.;- Előadások: 4,
ment vényt
megadta ás ísOdermarm•: megtöltő kik'üttS'ég \iharos tapsai kí
%é, K3 és 9 órakor.
Mór elnököt, valamint a volt vezelösé- | sérte végig. Most vasárnap és jövő i Pénztár d. o. fél 11-tői Ki l ig. d-. u. 3-tól
get újból egyhangúkig megválasztotta- j vasárum) délután a Faraauj lünjére
— A szegedi téglagyár titka. S:cyed- kerül színre 3>á órai kczilellt-l. mérFö«y sgelő vesserfelKíaJt e>
röl jelentik a Magyar Kurírnak: .\ vá sÓkelt lielyárak mellett.
* Felváltva szerepül ; ,x £»a é* » fúrrod téglagyár kubikgödTéböl a tégla
'i.'üxpTÓbá.val a Magyar Színház
gyár egyik munkása egy gyaunts zsá jóv-ő aheti
ií.ívkrendjén.- Kardos Andor
kot halászol! ki. Amint a zsákot ki £va é.« a férfiak cinül ____
ílt-dik része a
_____ hótszír, játéka
húzta, az magától széimállott és a főn, szerdán, pént-eken és vasárnap este.
közben odaverödört munkások megbor- Drascbn Tüzpróbája pedi^ kedden, csü
APCIIXÓBANI
zadvn állapították meg, hagy h zsák törtökön és szombatin van miisoi-on.
ban egv fiatal nő teljesen mezítelen Mos-t vasárnap délután a Szókimondó | Előadáséi:*. 5, 7 is 9 órakor kérdődnek
lMillájá volt. A muivkáfiok azonnal hirt »s»íony*ógot' adják, jövő vasárnap dóladtak a reoctŐTségnok, amely nyomban J. utáu pedíj* a Kis lordot já'ssz.ik. A délkisjwtilolt a borzalmas letel szinhriyére j! etájyi vlÓadíUGk 2’a urakor kezdődnek
htKiibilis jfoiW:£.íl
és inegáltepitotta, hogy a női dőbb éti méri.íkft'v' h-l.yárúak
4J'ö:i vms VÍ isMiorbi:.!? ■utca . i
* Dclvárosi $zíuház: Egész héten
J® Telefon Jcasf ta-M
megmjtottí& és azután zaáklui várivá
dobták a vízbe. A liolHestet, amely mundért este ..Patika", vasárnap dél
már félig-meddig felaewlott, lefényké után ..Tériké".
* Audrűssy-uti Színház: Hétfő, kedd,
pezték. Valóstánü, hogy » nő nem is
szerda Érdélv slb. Csütörtöktől kc/xlvc
vott szegedi. A téglagyár közelében
levő barakkok1!Mm hónapokon át szvit--s ez uj műsor.
* Óriási ax érdeklődéi az Intimgyarmati katonák voJtak beszálláséivá
é» így valószín unok látszik. */.' a föl Kabaré szerdai premierje iiwil. mely
tevés. hogy a tettes ezek közül kerül üertvi Oszkár és Srihiyyi Rózsi fellép
tével karül színre. A premierre ruár
hetett ki.
— Megasfikött ftecséggyitiHM őrmes nincs iogv. de Hl napra lehet má’ól
kezdve jeoci váiliani a pénztárnál.
ter. Múlt hónap végén Ható Jenő őr
Toréz-konit 4(5. Az előadások szerdád
mester az egyik zalaegerszegi szálloda
töl kezdve félnvolckor kezdődnek.
ben oWaJfegyvcTéviü agyonsmivl-a a
* A meghélyewznfíek UI nsie kerül
feteségét. A gxdlkoa fit mestert a rend vziure hétfőtől ’wtre a K .vid-AnoHól-»a
s fiinak n résznek .b’onyc^ot-i \nsaeőrség Martörtette <m a siVHuiia^imhi
uelnieL
oÍJűe. Ha lein t izirnhiúikat tiilhadosrhilybirósxiglior. U teérte
át. A fekozTii « Wn.'wol'b ies.-.ültRix hatá
-rafaegertwegí rendőraéglrer örkezeVf táv. rtól. ,-u sbbon a rvsJ»en a szó szoros úrXI. Na/y gyűjtemény, riely áll ;,ires
íroiti értesítés szevilá
Ikttő Jenő ai' tchnébau lucaiűrrvnik. Ma már
iii.'S'k.iej u| e..-v<iií u ,i (fii
ftdhaió, liog;. a ko^ón só« A inciíbélyeüBloeinuírt. (’a?uiio\;.,
Ih-. ptnbv;k.
szombathelyi -kabNkai bik böjtből mog- zcMelíbön lel. 'uu,r: . .• fijnrkóazitp.-'. laj;
Frankén.
GaereniQ. Hamiiton, Huteij-rökött. Kéí-rekeritésére av állain,r<wi<i- ncaieí-cbb hívatópái,: iviidkivúi vr<iektlonbetrg.
Ostttáe,
H-.-., ?
.ic.ited.
seí.
adni a legmaj-uisubb nívón. A mű
őrség és a ktttoi>:ri pacanc-mokság meg
SduiNtino, Vű-pivx. Alt.
Aiporitng'
soron ag.v híMonhthaUdlanul Mica^lntó
tett műúton intézkedés!.
olnrz farsangi koauódiu, a /ú-tf’UMütak , l'tenliíujüer, l'Öteer, Gíuu ; li ujs, IkUuíV/ald— Hűlőttck a vonaton. A cink ólai «rwij»ol még, GÍrvILúvaI * ft>.»zere))ben r l.vh, Lampi. VéU). Jhrn.
Böiun.
Mór, .. z,
helyiérdekű vasúton utazott A»zó<lf Ar. olőadófok fi, 7 ús 9 órakor kezdőd ' müller, Bar.-'bíia.
IxAz.
Mar.
..
Aiéü.>yaus/J,j
.
At nI
nek.
Sándor Ifi éves fin, akire Gödöllő Kö
. Szökuly.
* Újból drágább lett it nyeiMtilm.. lutosy. Molnár.
zelében véletlenül rájöttek. A mel
Szinyvi
továbbá
stílus
Hcl«
lén súlyosan megsebesült Üld a men ide érkezeit távirat szerint mától kezd
litsehi, fw;anu.«>k. noroallánok (W ten.
te a berlini A fffa, mnielv egyedül gyárt,
tők a Rókus-kórházhft szállítottak.
Muistv-aí. liöchsl. FiuiikoidJial. Hoa
— Késelés. Az elmúlt éjjel n Röp hí a nyrivdllinel. ismét f'»leineH<
ic-id »$hA, iivív.*í''b.*:í'k a XVlT. és
.K.VrH. íexi'.-hói
ezüst- ('■» aranypentyű-utcába u össíetalalltozott
kél.; nyenfllm árúi. Az áremelés czulUd
í-Argyak, sz/.lonc^k.
i'kg.orck. ht-mi■
«.
mulatozó társaság. Nézeteltérés támadt ■ zak. H:t/í:,.'.0L'C'Á* és búi örökbőlköztük, mire ömeverekodtek. Háti * A „I eiutim*.
Ma imitálja’be a

SzsnUéz- és íüföajteüáoh

nem kommunista. Ugyancsak Sajó dr.
vetette ki és hajtotta be Dunapataj
községben az 1 millió korona nadisarcot Az államügyészség felhívja az
összes közhatóságokat hogy nevezdtet kézrekerülése esetén úllilsák a bu
dapesti államügyészség elé.
— As ErnM-niuzenm aukciói. E hó
24-től kezdve az A'msbronzeum olyan
irányú aukciót tart helyiségében, mely
még a mai valutám viszonyok mel
lett is rendkívüli arúnyuimk mond János 24 éves gépészt megsrurták. XlozRokép-OHiliun el ó,tor. Kz a íiyüfe
’ ** súlyos
1
’)é\el a Kókus-kórliázliu I nvViríl film linhiil?. úlvtf az olasz íilm
ható. A legkivólólib külföldi és ma lakit
seb*
’ mlív. s't’lm-k le Jiir-. , «hb V-pei k é l is
gyár mesterek milliós érfékü remekei vittek. Ggyuncsak kiWzurássul
kerülnek eladásra, Bassano, bebastia- sebesitetlék Szabó János ü3 éves vib • jz elMÍk sorát, >1 való. A lialíolvoníuios
lamosmunkést.
akit
a
mentők
a
boly-Lmeelorinfi,
jctenetemkint fokozódó, üráao, Kaulbach, Haralrás, Lotz, Marka,
Munkácsy kiváló remekművei csőréi szinen kötöztek be, továbbá Varga inai fordtiiittoklbtin gazdag tártál inával.
nek mai 1 gazdát
Az érdeklődés az Imre 24 éves fiatalembert, akit a Ró-1 tetve gvöiivővü felvétételek el. elragadó
kusba vitickfilmalkotás.
aukció iránt rcndkvül uagx-

A »8Ü(W£fflí
¥AL-

AZ ERNST-MUZSUM

Aukció 1920 március 24-tól ktvdva.
Naponta délelőtt üli-tói, délután
ytM>\ kérdve.
A katalógus áia 20 li

4

HÉTf 02 JVMPEO

BUDAPEST, 1029. MÁRCIUS 19.

A Kornis kereskedelmi vállalat tokoemelése. A Kornis kenríkedolmi r.-k.
nmelv a külkcrc.skcdek‘in te;.'-, már eddig
is iitgyl-jlerjedésü ős cri.dnim'yt”> rniiködéh Fejteti ki. február hó tű én megtartói*
kíizgyiilÚM ii az l.OOd.OOÜ l.orur-a idaptökénvk 30.OQO.000 katonára való lvlemdú/1
hrilúiozta el. A nagyszabású jdaptökefelemelésben a FaLauk részt ve;,? < s az üzlet
flnanrirnzását is elvállalta. Az igazg; !'>sá»*
.-dplnökökké dr. Hilb Jenő és Kornis Manó
arakat választotta meg.
A Brassói Coltalcsecyár R.-T. báró
Vilmáim Adolf elnöklete alatt megtartott
•közgyűlése az 1918 19. iizlotévrc szól.-,
osztalékot 30 K-ban úllapitolla meg, mely
a rész, vén vek 22. ; rám ti szel vén vére főivé
hó 8-tól közeve fizettelek ki n Magyar Ál
talános Hitelbanknál. A közg' ::!« e h ’ó
rozla továbbá, hogy a társulat alaptőkéjét
6.750.000 K-ról 11.250 darab 200 K n. <•
uj részvény kibocsátásúval 9 millió koro
nára emeli fel. Az uj részvények nz 1019.
szeptember l én kezdődő folyó üzleté*
eredményében már részesednek.
Az Óceán Magyar Konzervgyár és Ke
reskedelmi Részvénytársaság i«aaKatdsága megállapította a vállalat 1918/19. ftvii
mérlegéi. Az. igazgatóság a f. hó20-raegybehívóit rendes közgyűlésnek részvényen
ként 60 korona osztalé-k kiűzetését fogja
javaslatba hozni.

Nagy botrány
az üMŐi úti pályán

í lio.;v .iz uj korin.mv loii.dca
Uerlin, itiárcii‘.«> I I
• :,z
A három iöldjjéy.i póri
-il ma i real ' ió \ iss. ;..ilasilása melleit
! elkt-tatanv szabad lovábbfejivsziésél
leljcs megofiyezé.6 jöli léire. Húrom
n>ir.*s/,ivr iokomedivon Drezdába ula- j ígéri, a iDiiukássáipa lóg íánuiszk'»d"i
I Hvi uialél.osan kö/rtiniiköd.ii fog a
Páratlan botrány színhelye volt va zoll. Valamennyi állnmlilkár egyha-i- gazdasági éh I újjáépítésén, elismeri
sárnap délután az üllŐi-nti '■pori-telep. gnlafí elhatározta, hogy csakis a 'é‘-i 'az uj kormányt és azt támogatja.
A lereiii'v/irost Torna Club csapnia, kormány parancsára hallgat. A 'asMindkét jobboldali párt kinvllntkoz*
u’asok ullhnáhimmal Kopp visszaumcly a bajnokság harmadik
i lépését követelik, ellenkező esetben ialla. hogv az. uj kormányt támogat ia.
zetlje. mórközüli i'l a Kispesti
a:
általános noha a kormánvnva! nem azonosít jók
ikai Club cgyiillcsévo], amely hidva-l holnapra lei mondják
ma/ulul.
Juvölog a má-odik helyen áll A ruér-1i sztrájkol.
Drezdában rende’etet hirdettek ki,
Ir
előzetes
őrizet
bér
ételi
szabályokat
kÖzés spor-lszemponthól remL.i ii! he>esnek Ígérkezel!, meri ezen dőlt el,!: mei/szünlettck. fisak Leli. « kominnnis. amelyet Noske birodalmi hndüsymloiszier
és Kocb birodalmi belügymi
1hk<v melyik csupal lesz véglegesen az I tapárl központjának fmg.ja és Joaclnm
,)02(). évi labdarugó-üajnakság máso ! Alhrechl herceg maradmik továbbra is niszter irt alá és melyben a hatalom
dik helyezet!jc. A jfolék első fele nyu- I előzetes őrizvllven. A kormánv semwi- berlini birtokosai L átványainak és
flodt Iramban folyt le, az I TC sakkal ;• féle t rnzurát nem kiuán fiyakorolm hirdetményeinek terjesziését — az os
való
többe! látnodotll, mint a KAC, amely-'| és a mai napon az összes uisáuok
- tromúHnpot köveikezményeire
nek e-ak. a védelme jászolt lnavuro-!I a Vorwaerls és n !,'rciheit című lapo- utalással — a birodalom egész terű
isnn. Különösen Vart/a kapus JrriHiro- I kát is beleértve - újból meyjelcnhct- idére megtiltják.
feólt. A zökl-fehérek lámadásail Po-jI nek.
Lipcsében prukhimáliúk as áilalálaki és Tóth iránvitc'liák. Szünel után i
Keletptuosz-orsziigbau
ma
h.ird-?l- nos sztrájkot, Mft délben a város
h 10.ik percben Szabót (FTC) elgán-. ményl 'eltek közzé, amely rnegália- több helyén véres összeittkíizési ’e kecsollák, a bíró
Vérlzs lnne —• pil jü, hogy ' a
nép mind ‘idill bele- ralit a sor. amely alkalommal kilenc
pzonhan nem torolta ezt meg. Mikori•' uvugodolt a
korniánybata’-Hn
személyt golyó ü't meg és számosán
pataki megíkéidezlo a bírót, roiéríjj ulakilásába.
A’< Ic'poro-. zors.áy. min1 megSvhrsiHek.
nem Hédi tizenegyes bünlelőiugú't, ezt
lumulla:
Dönlelkm eredménynél nem ité-1
lek büntelő-rugásl!
előadásait e héten kezd]
Egy percről ké’söbb az I'TC ellen,
Berlin, műre. 11.
Iti4t szálicidrugást
Takács
liáivcd'
Dr. Kapp hiroda'nd kancellár n sajtó képviselői előtt beszédet mon
hlíban l» Iliiben, hogy a Járó lefújta a:
játékot, kézzel lí iilöllt! a labdái, a ti-' dott. A többi közt azt jeíeulclle ki, hogy a kormánynak az a nézete, hogy
*■“ " olyan
'
•tény, ■'amit Németországnak
......................
.......... a
a kftzlársa'ág
tudomásul kell vennie,
wiilva-lo-s vonalon belül. A bíró érre
Előadások kezdete: 4, 6 és 8 órakor j
munkának nyugodt folytatását
tizenegyest iléll oz l'TC ellen. X kö-( kormánynak uz a meggyőződése, hogy'
csakis
ar.
alkotmányos
álhipotokkuz való ;:yor.s vi.-.'-zalcíés teszi lehetővé,
zöm-ég nagy része l'ülsikditő I.irmá-!
yal és zujíms;il fogadta a bíró hatá El van azért határozva, hogy amint csak lelni, uj xá asziásl rendel cl. (MTI.) R wűífwf ügyleteket lebonyolítunk. TŐZSDEI
BELKS K MEGBÍZÁSOKAT elfogadunk. Érterozatát, amelyet az /•'7,C-j;4ékosok |
B Fis/ kezés díjmentes
Kk’llSCHLOSa
kém akarlak tudomásul venni. Pataki'
8 fUŰa&j TESrVERjA. VI.. Lovag-utca 20|
Alapítva; ISOO.
Telefon: 76-69
tiri;.'.')zí>ll leg?h'n-kobJ>cn íi bünlclő-;
rúgás cilea. akinek a bíró csak előbb
luondla azl, hogy döniotlon jáléknó!
Kemény és puha
nem ítélt -hü-iiíelö-rugásl. A bíró azon
ban nem változtatta meg ilélc-lét. EiDrezda, március 11.
senhoffer ijj itizenegyes! pedig góM
(Wol//-iroda.) A hatalom, berlini birlokusai Maerker tábornok
'érék esi téllé. Mikor a labda az FTCminden elképzelhető formában
utján
azt
kezdeményezték
a
drezdai
birodalmi
kormánynál
, hoyy ez
hálóban voM. a közönség nagyrésze
és minőségben, azonkívül
lépjen nelíik érintkezésbe kompromisszum létesítése végett.
ismét zn.jongani kezdeti, sői többen bé
ren toll.-dk a pályára és botokkal ínznicsak kereskedőknek és kalaposmesterckfűlni akarták a bírói, akit a K.ACnek ajánl:
Szinház.rószyény a
tőzsdén. A Ma
jákékosok köriihellök és ugv vádlók
gvar ..<■. !. álíigliilcijüiuk ugyanis leghözemeg az üt’egeklől.. A belezet azonban
ó’bb .icgycztvlüi fogja az Unió szinli.í.-.épilö
továbbra is nagyon krílikus véli, úgy,
(Qróf Hadik^^iíota. átjáróliáz) az udvarban.
rt. re -./vényeit. A jegyz-s elölt azonban az
hogy a pályán lévő karhatalmi ti .zkik
U:ó > rcndl.ivüli közgyűlést fog t;.rl.\ni és
Férfi- és nőikatap alakításokat divatos for
bofulo-Ma'k a pályára és a rendezőkkel
A Pe*ti Hazai Első Takarékpénztár- azon felemeli alaptőkéjét, s a mostani -100
mára szép kivitelben készítek
BgyiiiH el hí voli tolták a közönséget a Egyesület igiízsatósá&’a eLhutii)x»7.la, ho«.v koronás névértékű részvényeit 260 koro
játéktérről. Ekkor már Palaki is ön a f. hő 27-én megtartandó rendes köz nás n. é. részvényekre cseréli ki. A résévéként levonult és a csapatot is ber-cn- gyűlésnek az 1918. és 1919. iizlelévekrc 11 y-rí ma már 1600 koronái fizetnek.
egyonkinl 500 korona, összesen tahit 1000 Egyéhkértl úgy tii.l.ii'k, hogy egy pénzeső
dcl.l<’ Blum a c-jpalkapilány inlö.’k
korona osztaléknak kiűzetéséi fogja java iért a ré izvényekből 22 százaickot meg
désórp ífzonhnn az FTC tov-á'líb ját solni.
vásárolt 1200 koronás árfolyamon és igv
szóit. A hangulat rendikiviTi izg3'toH
nincs ki-á:-..i. hogy az ezen a kurzuson
A Foreeta alaptőkecmelése. X Fóréba
volt a pákán és a tribünön is. :i4h>1
ma szépségre szert tenni, amikor a
megvásárolt részvényeket majd eladják jó
Diana-puder, Diana-szappan és Dianatöbb helveai kiselrfi összetűzések vol 1‘uipnri és Kereskedelmi R.-T. igazgató nu’gcs árfolvámon.
sága
megtartott
ülésén
elhaUirozita,
hogy
kréni mindenkinek rendelkezésére ^il.
tak. Mikor megindul! ismét a játék,
Magyar Szláv Kereskedelmi Rt- oág
a legközelebbi jövőben eg ybehivíindó köz
már sü-létedeil. Az FTC to\áJ>hra á»
gyűlésnek javasolni fogja a részvénytőké alatt 10 millió korona alaptőkével uj vál
Kis doboz, illetve tégely ára . K
liz emberrel, frontban volt, támadásai nek 500.000 darab, egyenként 100 lirn lalat akikull Budapesten, mely a beviteli
Nagy .
.
.
„ . ,
azonban éréiül;'lenek voltaik.
A KAC névértékű részvény kibocsátása által 50 és kiviteli keie-dcedelem minden ágával
,. szappan ára............................
fogkdko/il:,
különül
tekintettel
a
balkáni
og.v lefutás alkalmával Jenny névén millióról 100 millió lírára való felemelé
Teljes készlet:(tartalmaz 1 nagy
megsze.rcz.le második gólt, sőt egy sét. A tőkeemelést egyrészt a fennálló viszoaviaiokhan kifejlődő áruforgalomra.
krémet, 1 nagy púdert, 1 nagy
szappant) ára...................... “. , 60.—
hormadi'k gólt is rúgtak a ki.spe.Mick. üzletek kibővítése, másrészt njabb jelen Az igazgatóság elnöke Székely Ferenc,
vagy í kis krémet, 1 kis púdert,
u 1»iró azonban lesálliks címűn nőm tékeny üzletek megszerzése lc-zik szüksé alclnökei Bachruch Károly és <lr. Lcuchtag Alfréd. Az
/ igazgatóság
’j u ‘
...................
tagjai: Veres
1 nagy szappant ára ... . „ 45.HóUe meg. Miikor Wujhi 3 mérkőzést gessé.
József, dr. Alakúi
é> Alapi Béla, a
7.' Ernő és
a bíró, a közönség isinél berontott a
A Magyar Általános Ingatlanbank Belvárosi Takarékpénztár
T
E.rí................
Bt.
igazgatói,
pályára, kövekkel és Ivotokkot fel- igazgatósága alaptőkéjét 5 millió koroná Bérűi Ödön, Egger Gv*da, Hirth Lipót. A
regyverkezve. Vérí-esl készülj megtá val emeli föl. A banknak n fővárosban és vállalat helyiségei: IV.. Kigyó-lér 5. III.
madni. de mire odaért ok a lúróhor, környékén. Miskolcon és (.'őrölt mintegy 1. szám alatt vannak.
. vannak
már ott volt n karhatalmi tisztek csa 15 millió korona beszerr ■ •
ö Viktóha Bútor és Faárugyár Rtingatlanai. Nagyobb tői
lekötve
pata is. amely védőiembe vette a bí
abbáziai ingatlanokban i
vreHc és folyó hó 11-én tartott közgyűlésén a tár
rói.
március 1-én üzembe helyeu a budai cc- saság I91H-- 49. évi mérlegét jóváhagyta
eia<i«
Az eLs<5osz>la'lyu bajnokság erodmé- mcutgyáret. A bank újabb tranzakciója a és részvéiiyenkint 16 korona osztalék ki- Wagner, Ráday-utoa 18. sz.
nyel esek voltaik:
Iíungária-fürdŐ megszerzése volt. A bank íi/p( ■"•('t határozta el. Ezen közgvüJésen I
egyéb vállalakoní*:;i olyan tőkét igényel alaptőkéjét 2 és fél millióról 10 millióra
AirK—tH. KTVE 2:0 (2:0'
‘
é
F*
í
T
D
VTfc
I
tó
c
icndcló-iaKzci
M U
vvt-. bflr- és nemi
nek, melynek a jelenlegi 31 millió saját emellé fel, melyből a régi részvényesek iJT.
KAC.—FTC 2:0 (0:0)
—Z— fi
betegek részére.
tőkéje már nem felel meg. A közgyűlési 1 1 aranjban 12.550 darabot vesznmk át
Rendelés egész nap
1:1 (l;0)
darabonként
320
korona
árfolya
mon.
mely
Opust.
VIB
..
V.ahoczí
t>< 3'j. l.em
március 16-ún tartják meg.
7 ö rckués ■■ \S C 2.1 (2:1
az elővételi jog g> akorláwlvaí egyidejűleg
r:ri:—33 IC 1:0 .0;0)
Az Első Magyar Papíripar r.-t. koz Irzelendö a folyó k-n-mntok és költségek
gyűlése az alaptőkének 10 millióról 15 címén felszámítandó dAraixinkéali 20 ko
CTSE -MAFC 2:0 (1:0
millióra való fölemelt sét határozta el. ronával együtt. Az elővételi jog a Magvar
BAK— MAC 3:0 (2:01
Négy régi részvény illán egv uj rés/.vény F.ikere- ködök Hileliiutézcte Ht.-nál folyó VII., Rrnébo:-körút öl.
Teloron József 121-418
nek 700 koronás árfolyamán való átvéte évi március 20-ig gyakorolható; ugyanitt
Minden este ',57 órakor
lére jogosít március 12-től március 20-ig. vállalnak be az 1918-19. évi szelvények.
Az nj részvények felára mintegy 16 mil
Az Első Pesíi Spódium- ős Enyvgyár
lióval növeli a társaság lartalékjuit. ame
lyek ezáltal kérőben 24 millióra emelked Ftésrvtnytársulat rendkívüli közgyűlése
’
Ke-dele fél 7 órakor
rihatárnz.’a, hogy a társaság alaptőkéjét
íiépszlnház-n. 7. Tel. Jóm.j 42-29. Kához JUvöoV nek.
7.2 millii'i koronáról 10 millió koronára
A Magyar Repülőgépgyár r.-t, most emeli fel. A közgyűlés az uj. részvények
Felelős szerkesztő;
tartandó közgyűlésén kimondja a Nem bői 12.000 darabol 3 ; 1 arányban a régi
■SZOMAHÁZY ISTVÁN
schloss—Lic.htig r.-t.-fpd való fúzióját. Ér részvényeseknek ajánl fel darabonként
Társszerkesztők:
dekes, hogy a társaságnak 10 millió ko 800 korona árfolyamon. Az elővételi jog j
k'<*tn haitestőszer, hanem n hal ere
rona alaptőke mellett több mint 5 millió március 10-től 19-ig bezárólag a Magyar;1 l>r. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS
»ímz«. Ara » K és postaköltség,
tartaléka van és az utóbbi két év egyesí Bank és Kereskedelmi liészvénytársaMig 1
•rogérta, IV, Exkü-vit 5 és Hói
L. Atflla-kóniC 8,
tett nyeresége 1.3 millió korona volt.
főpénztáránál gyakorolható.
.VJSAGüZEM"
ll.-T.
BUDAPEST
Vértes bírót inzultálni akarta a
közöiBÓg
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fBrfiScalafmM
kalajittemiwkat

Ghrerekiátók

ZOHQORA eb

Nemzeti (NoyaO Orfeum

„Csírájuk cslllasa"
RoyabKataté
.. .

