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antant katonailag támogatja
fuldokló és a meddő oolifikai har- A vfuldokló és a meddő politikai har
cokban tülekedő Közép- és Kelet- 
Európának nagyszerű útmutató a 
német márka karrierje. A szabó-; 
inasnak könnyebb volt miniszterré 
lennie, mint a néniét márkának el- j 
érni azt a magas nemzetközi érté-, 
két, amelyen ma áll. A teljes el
értéktelenedéstől már-már alig né-i 
silány pontnyira, ílKtVOT, iUlllKOr ei-|—'• J «««»• a u^ja.ivv.va iauuv»u ruvn mairauuii
jlenségei végleges csapást óhajtván 'Meghallgatása után egyhangúlag elhatározta, hogy Lengycloszágot és Ro- 
anérni rá, megszállták az ősnémet mónlál Szovjet-Oroszomig elleni küzdelemben katonailag támogatni fogják.
Rajna hatalmas városait, a mártka: *****^*****^<í*l^**É***á**MR**á***M***M*É*ámg*8«*iwr 
váratlanul emelkedni kezdett és 
■már-már megközelíti a győztes 
Franciaország és Olaszország pén
zének értékét.

Mindez csodálatos és bámulatra- 
iméltó, azonban egyáltalában nem 
•titokzatos és emberfeletti. A politi
kai érettség, a szorgalom és a mun
kába vetett Ilit gyümölcse a márka 
•karrierje. A mérséklet megdönthe
tetlen szikláján foglalt helyet a né
niét kórmány és Qsgermán ertjvpl. 

/Védte meg helyét a balról és jobb
ról ellene törő forradalmakkal. 
Közben megindította a gyárakat és 
« hatalmas gépek lassanként dol
gozni kezdtek. A Krupp-gyár ágyu- 
szömyetegek helyett mozdonyóriá- 
sokat gyártott, a többi hadfelszere
lési üzemek ekét, vetőgépet, vasúti 
síneket és egyéb hasznos tárgyakat 
^készítettek. Hiába szállták meg 
[Goethe városát az afrikai feketék, 
a német sas nagyot nyújtózott, ki
terjesztette hatalmas szárnyait és 
tfelemefkedett a porból. Még nem 
röppent fel a végtelen ég messze* 
[ségébe, még közel jár a földhöz, a 
Bzömyü háború és a forradalom 
rolomsulya nehezedik rá, de nincs 
'(messze az idő, amikor a német sas 
'újból korlátlan ura lesz a levegő 
’oceánjának.
ti A német politikus, üzletember és 

íunkás fogott össze, hogy segítsen 
z országon. A politikus a mérsék

let álláspontjára helyezkedett és 
'leszámítva a bal- és jobboldali túl
sókat, lehetővé tette, hogy az ösz- 
szes pártok együtt kormányozhas- 
(sanak. Az üzletember odaadta há
borús nyereségének oroszlánrészét 
lés a tisztességes kereskedelem- ut
ján lehet ellenné tette, hogy árdrá
gítók uzsorázzák a népet. A mun- 

;'ká« pedig leszállt a bányák mé
lyébe, odaállt a munkaasztalhoz és 
dolgozott. Politikai válságok és 
[sztrájkok időnként megakasztották 
a nagyszerű munkát, de megállítani 
■nem tudták. Demagógok Németor
szágban is kísérleteztek,, hogy ka
landokba vigyék az országot, de a 
német nép érettsége, ősereje, mun- 

rkaszeretele és szorgalma diadal
maskodnék még a poklok minden 

.gonoszságán is, hogyne diadalmas
kodott volna a különböző párt- 
állásu politikai kalandorok fölött! 

.Ma már füstölnek a gyárak kémé- 
:»yei, megrakott hajók indulnak és 
érkeznek, t«0>«EvoMtok vj»iik azét

Béta, május 23.
..... .........  — o , G4 MTI. magánjelentése.) A Neues Wiener Journal jelenti Hágd-

Silány pontnyira, akkor, amikor el- hói: A Daiy Mail szerint a nagykövetek tanácsú Focli marshall jelentésének

-r>J

Budavár 
bevételének Ünnepe 
A kormányzó, József főherceg és a 
nemzeti hadsereg tisztelgése a Honvéd 
szobor előtt — 48-as honvédek ko
szorúja — Sétahangverseny a bástyán

. r- A .Hétfői ^íaplú ludósitAjától'*-*

szólani fog a távol jövőben is: „A há
borús hajdanból intőiig kiáltanak ők 
át hozzánk, hogy Istent, Királyt és 
Hazát szeressük, ezekért adák ők éle
tüket az ádáz csaták vérmezején!"

És igazában honvédéink véréből fa
kadt ki nemzetünk szivében lángoló 
honszeretet és mély nemzeti érzés 
örökké viruló virága, azon honszeretel. 
mely honvédőink és magyar katonáink 
lelkét erősítette, akor is, mikor a le
zajlott világháborúban ők a csaták 
minden modern szönyüsége közepette 
mindenütt hősiesen küzdöttek és ha 
kellett némán meghaltak erős karrá]' 
és még holttestük hekatombjával is 
távol tartván hazánk szent földjétől 
túlerőben hatalmas ellenségeinket? 
Így volt ez mindaddig, mig átkozott 
bűnösök ki nem csalták katonáink 
kezéből a fegyvert, hogy büntetlenül 
összetéphessék ragyogó nemzeti szí
neinket, sárba tiporhassák szent koro
nánkat és apostoli kettős keresztünket. 
Mily távol állottunk akkor honvédéink 
büszke hagyományától. De ha vétkez
tünk — és súlyosan vétkeztünk’—• 
nemzeti hőseink, .honvédéink és min- 
-den idő magyar hősei drága emléke 'eb 
lór^akktfr keserüéü meg is bünhödv 
tünk.

Mejci ma, amidőn először vesz részt 
újjászületett nemzeti hadseregünk, 
honvédéink utóda és örököse, a sza
badságharc emlékünnepélyén, amidőn 
örömtől lehelne eltelve minden hazáhk 
önállóságáért lelkesülő hazafi, zokogva 
áll nemzetünk- oly súlyos végzet előtt, 
minő nem volt Mohács óta. És velünk 
sírnak honvédéink sírjukban és velünk 
zokog ezer meg ezer elesett névtelen, 
drága, magyar vitéz vér, a Kárpátok 
bércein, Galícia mezején, a doberdót 
fensikon és mindenütt, ahol magyar 
sitczek becsülettel küldöttek és meg
haltak a hazáért. De'koszorús költőnk 
mondja s mi erős bizalommal hisszük: 
„Az nem lehet, hogy annyi szív hiába 
onta vért, S keservben annyi hü kebel 
szakadt meg-a honért!

Igaz, olyanok vagyunk, mint honvéd
szobrunk eszményi fiatal hacosa: Ezer 
sebtől vérzőnk, fegyvereink össze van
nak törve, romokon állunk, rongyok
ban járunk, ó de dacosan állunk és 
élünk és fogunk élni, mert élni aka
runk. Ezen szent fogadalom legyen. • 
legszebb koszom, melyet ma nemzeti 
hadseregünk és levente nemzetünk 
Budavár vitéz ostromlóinak emlék-; 
szobra elé helyez. Megbontatlan egy
séggé fonjuk ebben a koszorúban 
nemzetünket és hadseregünket, díszít
jük e koszorút lángoló hazaszerete
tünk, . áldozatkészségünk, kötelessége 
érzésünk és önfegyelmünk tündökW 
virágával és belefogjuk büszke remény, 
ségünk minden zöld lombját. j

Fiatal nemzeti hadseegünk rászlai 
felett pedig suhogó szárnyakon lebegni, 
érezzük — a szobor ragyogó arcú 
angyala gyanánt — nemzetünk soha 
le nem győzőit ' ezer éves géniuszát 
Áldó karjával felfelé mutat, ha csügge
dünk, támaszt, erősít, egyesit és tf 
magyarok Istenének hatalmas segítsé
gével majdan atya a hplyre vezet eh; 
‘mely minket ősi erényünk/régi ’kultu-? 
ránk és erkölcsi értékünknél fogva a 
világ népei között megillet. ’ ' í

Magyar szivem egész melegével üd
vözlöm Föméltóságodát, Királyi Fen- 
ségteket és a tisztelt ünneplő Közönsé
get. A mai sKoborünnepélyl ezeonet 
megnyitom. . J

ZuMa mmm .An*.

Ponlban ,10 órakor érkezett a kor
mányzó.. akinek- megérkezése után a 
helyőrség zenekara a Himnuszt ját
szotta.

Ezután mise kezdődött, amelyet 
Zadravecz István tábori püspök cele
brált., A mise után Taubingcr Rezső 
evangélikus tábori esperes és Pálfíy 
református őrnagy-lelkész mondottak 
imát.
A honvédelmi miniszter 
beszéde

A mise után Sörfs Károly 
delmi miniszter a szobor elé lépett és 
a következő szavakkal nyitotta meg az 
ünnepséget:

Főméi tóságu Kormányzó ur! Királyi 
Fenség! Tisztelt ünneplő közönség! Ez
előtt 71 évvel porba és füstbe borultak 

i Budavár ős falai. Ellenállhatatlan 
rohamban törtettek itt győzelmesen 
előre csatákban edzett vitéz honvé- 
deink. És minél elszántabb volt. Buda
vár védelme, annál nagyobb a győzel
mes szininagyar támadók hallhatatlan 
dicsősége. Soha el nem hervad nemzeti 
harcaink ezen kimagasló babérkoszo
rúja. De mindenek felett áll szabad
ságharcaink dicső emlékének nemzedé
kekre kiható nemzctnevclőjtjelentősége, 
melyet ma kettőzött erővel érzünk, 
mert a magyar nemzeti hadsereg elő
ször vesz részt ezen ünnepségen an
nak jeléül, hogy végre összeforrott a, 
hadsereg a nemzettel.

Győr püspöki kertjében az idők vi
harától félig lemosott betűkben egy 
egyszerűségében megható felírás díszíti 
két régesrégen elesett vitéz püspök em
lékkövét. A felirat .mélységes igazsága 
dicső emlékű honvédeinkre is szól és

Lélekemelő ünnepség keretében ko- 
szoruzta meg a Nemzeti Hadsereg 
pünkösd vasárnapján a budai Honvéd
szobrot, dokumentálásaképp a soha 
el nem múló kegyeletnek, amellyel a 
magyar nemzet adózik Buda felejthe
tetlen 48-as hőseinek.

A Dísz téren ez alkalomból a ma
gyar közélet minden előkelősége meg
jelent és a hadsereg ünnepét a nemzet 
ünnepévé avatta.

Az ünnepség részleteiről munkatár
sunk a következőket jelenti:
A kormányzó
** az előkelőségek
érkezése

A budai Honvédszobor környékét, a 
Disz-tér összes házait, erkélyeit nem
zeti szinü zászlókkal, szőnyegekkel, 
zöld gályákkal ékesítették és n pompá
san földiszitett térségen sorakoztatták Budavár 
a Nemzeti Hadsereg csapatait.

Az Uri-utca és a Disz-tér sarkán erre 
az alkalomra emelt szőnyeges emelvé
nyeken a politikai és társadalmi elő
kelőségek helyezkedtek el.

Elsőnek érkezett Dani Balázs tábor
nok, majd Soós Károly hadügyminisz
ter, Simonyi-Semadam Sándor minisz
terelnök, Hazay Samu és Szurmay 
Sándor volt honvédelmi miniszterek, 
Kc’ányi Frigyes pénzügyminiszter, dr. 
Mészáros János érseki helynök, 
fíaffay Sándor evangélikus és Pctri 
Elek református püspök.

Kürtjei jelezte József főhercegnek 
és fiának: József Ferenc fő-hercegnek 
érkezését, akik a feszes vigyázz-állás- 
ban sort álló katona sorok 
vonulva, az emelvény első 
Horthy Miklós kormányzó felesége 
mellett foglaltuk helyet.

"ellenségeivel. A germán sas ekkor 
fog felröppenni az egek végtelen 
magasságába. •-*/'

Az egész világnak nagyszerű 
példa a márka karrrérje. Örök bi
zonyítéka annak, hogy mérséklet- 

I lel, összetartással és önzetlen haza
szeretettel a poklok minden go
noszságán . diadalmaskodhat ■ 

1 niUQkfi,

előtt el- 
sorában

a nyersanyagot, gyorsvonatok röpí
tik a birodalom különböző részeibe 
az üzletembereket és a márka nap- 
ról-napra emelkedik. Nincs messze 
az idő, amikor a legyőzött német 
pénz egyenlő értékű lesz a győztes 
francin és olasz pénzzel. Amikor 
majd ez bekövetkezett, a német 
gyáros és kereskedő egyforma 
fegyverrel v«szi fel a harcot volt

honvé-

Sierkewti.it
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Szinluo. uiuve&ziiőjc 
Pelöfl-dnit.

Majd /*. Zadrdbccz István 
püíjWjik mondott ttHigawzárnyaltfsu be
szédet.
Mfegkoasoruut&k 
a szobrot

Zadruvecz pibnök 1 esz-’-de alatt az 
öreg fi8-as honvédek nmében Ifégcdil-. 
Tát megkoszorúzta a szuhrot majd a 
kormány koszorúját heiyczie ei ’/«- 
gasjiázy százados, utána a 
lés koszorúját hozta 
■György, a nemzetgyük' a

A koszorúzás wtftn Hnkó László. . 
Nemzeti Sziníióz tagja, szavalt el nag 
hatással egy Petőfi-kölicmén'-l. mciv 
után a budai dalárda énekelte cl a 
Szózatot. Az ének uián a csapatok 
'diszmcnelben vonullak cl a kormányzó 
elcill, m’hÖTfben a helyűiHÓgi zenekar 
a Rákéx-'i indulót jálszotla. Az ünnep
ség után a budai i.áslyasótány'n sc!a- 
Űiangverse'.iy volt. Közben Agghózg Ka
mill őrnagy tárlóit el’iad ilud.u.'ár 
áO-lki ostromáról. Az előadási az 
©síromnál La -zr.álalbnn volt zászUk. 
fpgyverek hcinutaliísával ki 'i.-, 
közönség lelkes éljenzój-íol Juialr'.i'z'a 
a mindvégig érdekd'eszitő és tartalmas 
előadási.

Sok barátot veszítettünk Európában6*
lu(l<'‘sii()jánuk //'*•-1 Magyarországról megjelent cikkek - 
Jíon.me Libre rik-lrol é-, ölömét fejezi ki a magyar

(A -W.
iratá) A 
kel ír a ma ;y.'ir békéről, nmch'hm: 
•i többi közöli vzekfl mondja: bi- 
vúnatcsnnk tartjuk, hogy az en-

Lonóiliáns magatartása Mn-» 
visszhangra líilúlj'<n, 

iielyreállilása minden- 
. Ghauvínistn izgaL'.s 
oi-‘-?.:ig:u:k vagy Kir.’.

Béla híveinek haszimlhatna. A lap ‘ országot is, amely most úgy látszik 
azután ismerteti a Nemzeti Újság■ rokonszenvez velünk, 
fej-kv Mé-scit a francia snjlpbati! -------

Mén teszik közzé' 
az airiaritnak adóit válaszunkat’ 
Minissierak vltáéisí liföruíja

Budapest, május 23. '
(A Hét/Ói Napló llláésitójúlól) \ po i 

lilikábun kdje.-, cfcnd és nyu^ak;.-)) ú1.-1 
folt be. A pártokul és az országai egy- I 
uránt a béke aláírásának mindemül * 
előbbre való fonlossága fo-glalkozlalja 
és értesülésünk sz-rinl kedden nyiit á I 
Másságra keriil a magyar kormánynak ! 
Prazinmszky Iván raegii.iiid.aazpll mi
niszter úl-lal Parisba l.übdöli válasza, , 
amelyről külön!; ?n u nemzetgyűlés 
szerdai ülésén Simoni/' Senmdain Sáli J 
dór niin-iszlvrelnök is nyilatkozni fog.;

Szerdán egyébkén! a nemzetgyűlés i 
folytatja a fővárosi lörvíny tárgyalá
sát, umciynek módcsiiúsu elől a kor
mányzó pártok sírni zárkóznak cl.

A pártok ezalatt erősön készü
lődnek a liFszánlun választásokra. A 
kisgazda párt vezérei a jövő vasárnap 
iámét vidéki körútra indulnak, a ke ' 
resztény nemzeti párt részéről pedig i 
Hallcr István és licnárd Ágost minisz i 
lerok több nemzetgyűlési képviselő 
társaságában pünkösd vasárnapját 
Szentesen, Békésen- löl-lötlék. ahol ;i 
népgyülések egész sorozatát tartották 
a keresztény nemzeti párt jelöltjei 
mellett.

A brüsszeli értekezlet
Páris, május 23.

A Tcmps londoni értesülése szerint 
u brüsszeli értekezlet főcélja, hogy 
hogyan lehel a Németországlól jár > 
követeléseket azonnal hasznos-in ii 
Állítólag nemzetközi kölcsönt fognak 
kibocsátani, amelyet a gazdasági újjá
építésre használnak majd föl. .Jól in
formált körökben azt hiszik, bőgj ezt 
a kölcsönt Délaiuerikúhun és azután 
az Egyesült-Államokban fogjál, főként 
jegyezni, ccdményél háromszáz-ötszáz 
millió sterling fontra becsülik Az ér
tekezlet ezenkívül az egyes országok 
pénzügyi kérdéseiről fog hmáeskuzai. 
Az értekezleten képviselt országok 
mindegyike fölvilágusitásl lóg mini 
pénzügyi helyzetéről, adósságairól, kül
kereskedőiméről. (MTI.)

A MAN6LLAI CYKLOP 
A BURLINQTONI JAGUÁR

11-tfc rAsre

az OnHIABAIK
-T----------------- --------- ' •■ ■"■■■*

Előadások kezdete: 4, 6 és 8 órakor

I lap cikke felelt. Mi franciák - úgy
1 mond a Hőmmé Libre — a J.’ékc- 
; feltétetek miatt Európában sok bn- 
i rútot vetsziellünk, pedig ezeket a 
■ fellőlek kel mini mind a franciák

. ZL’i keázteliék, Vájjon bölcs lenne 
és politikailag helyes, ha most el-

, idogenilejiénk magun,klói Magyar-
;b

Család -m c:-:?L nehezen n<ba bele. 
;<.gycfcvséi s/f■rcüiésemh'iz. ■ '•■i-yre 
még’-- niegcugedléí-, hogv ríjál szám » 
szerepel, mert ettől |«tték függő,. to 
\;H4»i szia padi miiködése-inxí. TJn tál
szem, ♦— mondta bájos .mn:í<d\dy?.! — 
akkor le óbbra is s inésznő ieszeL. ha 
r.eiB, maradók, aki voltam.1 •

Nekünk az aj? impressziónk, hogv a 
- j> Cs ’rv Ida továbbra is színéixafl 

marad.

SsméS 
hsUxáa gyermek 

afEE-aít iába
As eSstö ws

JgtftTlSlö'WOirdift

A Magyar Távirati Iroda jelenti: Va
sárnap délután egy újaid) gyermekvo- 
nat indult Hollandiába, amely haíszáz 
gyermeket vili magával. Eddig Hollau- 
diálban 'kilencven szá/alékLan protes
táns gyermek: '< mentek ki; ez volt a: 
első katolikus gyermekvenat. A gyer
mekeket llt’Jknjíiiábaa a hoUland kato
likusok külön bizottsága fogadja, mely
nek megbízásából gróf XVÖtff-M éttér- .............. ...........
ní<7i lovag írkezell Budapestre.. mía.M a'nnáckozús folvlál.í'sí;

,, (-,r^lrn Palo^ották.

Cséir Ida, 
o Vígszínház eperéit prim^oniiájn 

BaxatíSjaiíis az uj s-xJnpatíí cettlaggal
— A //éZ/ói Napló tudósítójától. — 
A fővárosi társaséiul felső tízezrének 

szenzációja van. Cséry Ida, Cséry La
jos igazgató leánya, a Vígszínházhoz 
szerződőit. Ö fogja a színház idei ope
rettjében, Jan Gillbert, A hattyú prémes 
nő-jéfcen a fő női szerepel kreálni, 
partnere pedig Környey Béla lesz.

Munkatársunk ez alkalommal felke
reste a Vígszínház legújabb primadon
náját. Urasági inas riyi'oilba ki a-- ajtót 
s mosolygós arccal vezetett be a gyö
nyörű fogadószobába. Pár perc múlva 
megjelent. -testihez. simuló fekete selyem, 
ruhában. Cséry Ida gyönyörű alakja. 
Szőke haj koszoruzza vakító fehér jógii 
arcút, s mosolyogva nelylycl kínál.

. . . Eszünkbe jutott Karlsbad, a 
boldog békeidő, mikor a viruló pesti 
leány lobogó bajkoronával lenniszc •?![ 
Joachim nemei herceggel. II. Vilmos 
császár kisebbik fiúval. S most itt áll 
előttünk, ifjabban s szebben, mint 
valaha, kissé elfogodobali az újságíró
val szemben, a nyilvánosság porondján, 
ahol falún a tennisznél is nagyobb dia
dalokat fog aratni . . .

— Három éve tanulok énekelni — 
mondja Cséry Ida. — Mesterem n ki
tűnő Anthp.s. Ambícióm a komoly opera 
felé vonz és 'ulnjdonképpen ez-r tűztem 

jélelem céljául. Betanultam Elzát, San- 
t .;zzál s még egy sereg nagyopera női 
•zcrepél. A kommunizmus gátolta meg, 
hogv eddig nyilvánosan felléphessek. 
Stoll Elza tanított a színpadi játékra.

— Egv szép napn. — nem is tudom, 
hogv miképpen értesülhetett tnnulmá- 
nyűimről — felkeresett Faludi, a Vig- 
zinhú;. igazgatója s ajánlatot tett. hogy 

iá? szám el idei operettjük. A hattyú- 
[’rcmej nü fő női szerepét. Elolvastam 
l.-i sző *í*konyvcl s annyira el vollám 
i ragadtatva az 1810-es év miliőjében le. 
i jú'szodó darabtól, hogv szívesen elfő. 
ga<Mam n szerződtet ési ajánlatot, külö
nösön akkor, mikor megtudtam, hogy 
Környey lesz a partnerem.

A darab Olaszországban játszódik 
1c. kosztümös En egv nltisz arfcteű sze. 
rapé’ 5áh,,om. mig Környey egv Untai 
os li úl ezi edc'-l nd. Az operát zenéje 

ulún közeleiH) áll nz operáim;.' mint az ope-

I
>

Dúezi Sámuel pedig részletesen kiféj- 
le'te, mily nagy szükség volna arra, 
hogy az iparosok szervezetéinek is meg 
legyen a saját húi.uk. ahol helyet ad
hatnak icléziré- eiknek. Az erre vo
natkozó határozati javasla ot némi mó. 
dcsRússal elfogadlak.

A délutáni folytatólagos ülésen az 
iparlörvénv tervezetét tárgyollúk, mi. 
közben Jelien: Béia és mások rámutat
tak annak hiányt,ssáyaira. üauer István 
'Szombnlhelvl indilvúnyo. la hogy 
vegye le a kongresszus a kérdést a 
napirendről és kérjék meg n kereske
delmi rainísz’ert. hogv szakemberek 
bevonásával újabb tervezetet készitte- 
rn, amelv megfelel az iparosság kivá- 
■almainak. Az idő előrehaladullsága 

í • hétfőn
hogy a gyermekeket útjukban el'kisér- j 
je. A búcsúztatásnál jelen voltak: 
Horthy Miklósié k-omuínyzóné, Kled- i 
derus holhmdi főkonzul és neje, Mé-1 
szúrós János érseki helynek, gróf Szé
chenyi László, Huszár Károly volt mi
niszterelnök és még számosai

ÍIWS® Jio«ires$aiffl
— A Hétfői Napló tudósitójától —

Púnké sd ünnepére kongresszusra 
gyűllek össze a löx árosban aa ország 
iparosai, hogy állási foglaljanak az or
szág területi integritása érdekében, 
megbeszéljék az ipart érdeklő kérdése
ket és megvitassak az. ipar-törvény ter
vezett reformját. Vasárnap délelőtt kez
dődött a kongresszus, amelynek fővá
rosi s vidéki tagjai már korán moglöl- 
lö’IHpk a Sándor-u’cai régi képviselőháx 
nagytermét. Ott voltak a kereskedelmi 
miniszter képviselőiében Dénes Sándor 
minisxier tanácsos, az igazságügy-mi
niszter képviseleteken Alkér Kálmán 

i lörvényszékí bíró, a nemzetgyűlés ré- 
I szűrői Uselty ltercnc és Mahunka Imre 
i képviselők, a főváros részéről Vita Emil 
! tanácsnok. (Iául Károly miniszteri ta
nácsos és még számosán,

\ kongresszuson Pálffy Dániel nem. 
| zetgyülési képviselő, kisipari miniszteri 
' biztos elnökölt. aki megnyitóbeszédében 
' vészié'esen megemlékezett az ipar ősz- 
!j,z?s aktuális kérdéseiről. Együítmükö. 
I désre hivía fel nz össres iparosokat, 
mert csak vúilvclclt erővel lehel meg- j 
óvni az ország integritását. Inditvá- 
n'ára a kongresszus táviratilag üdvö
zölte a kormányzót. a miniszlereluökői, 
a kere’-íkedelmi minisztert és államtit
kárát és Rakovszy Istvánt, a nemzel- 

I gyűlés elnökét. 
I A napirend rbö pontja az ország 
i területi integritása lárgváhan való ál- 
I lúsfoglalűs volt. Az elnök loinácsolla a
!.'..-ugrc:. ziimak a.d az. állúáloglul;,:sál, I 
hogy lendülelleaül kitár* az ország le- ' 
riileti integritása m-elkdt.

A.; iparossá.-' helyzetéről Lehner , 
Rezső referált é- rámutatott arra, hogy I 

• milyen siralmas helyzetbe került a | 
a kézinüiparossúg a hosszai háború, ni 

‘bolsevizmus és a román megszállás 
I folytán. A jövőh*’u nz iparosságnak 
j '•? ketl f(.yniii, ho-5'y heh ••étén jiv< it. ' 
ihas.soa.

\ le!**'éssid fogadon előadás i.‘___.... .!■«,< v v
| .' ' < unka Imre nomza tgyiil-. sí képviselő ; Ilihez, s olyan üno-ni. hogv Wzonyárn 
| indokolt:: meg az Iparosak I’.i. a I '1'' i | nngv gyönyörűség" lelik majd benne a 
lése iránt beadott inditvánvút. Dr. ^pcsti közönségnek.

I

TiSvaJoít ás ttliOsöfcen
Budapest, május 23.

(A Hétfői Napló tudósítójától) Alt 
utóbbi idöj'en rendkívül megszaporo
dott a fővárosiban a zseblolivajl&spk és 
a lopások száma. Különösen sűrűn 
fordul elő zsebmetszés a villanyoso
kon. ahol a lulzsiufo'lságot használják 
fel a toka jók arra, hogy egy óvatlan 
pillanatban zsákmányhoz jussanak. 
Igen gyakoriak a lakásokban való 
fosztogatások is, még pedig rendsze
rint a délutáni órákban, amikor a ház- 
beiiedi lávollétét használják fel a be 
törők.

Mindezókiliez most a lopásnak egy 
uj fajtája csalhJiozoll, ahol a tolvaj 
áldoznlán-k jószívűségére számítva ér* 
el célját. Mindgyakrabban történt 
uigyanis az ulólbbi napokban, hogv is
mert nevű ember akihez: szint'■ székhez, 
színésznőkhöz, ujsúgirákDioz beállHoU 
valaki cs szegénységére való hivatko
zással alamizsnát kért. Ez aluli az i<!ö 
aluli küriilaézell és iparkodott a ren
delkezésére áí'.ó pár percet íolhasz- 
Hűlni. \ nap jklíaa Kertész Dezsőhöz, a 
V’igszinház művészéthez az öilözGbt 
beállított egy férd, nyomoráról panasz- 
kodoit é.s arra kérte a művészt, segít
sen rajta. Kertész Dezső elhitte a me
sél, akart is pénzt adni az illetőnek. . 
de éppen ekkor néhány pillanalr i ki
hivatták. Mikor visszatérve öll.' zöjéhe 
a könyöirományt gyűjtő lé.rli mái 
nem vo’.l olt. Vele együtt eltűnt a szí
nésznek tizenötezer koronát érő arany
órája is. Kertész Dezső nyomban jelen
lést telt az esetről a rendőrségen, ahol 
tnegiiidilollúk a nyomozást.

Más színházakban is előfordult mái 
ugyanez az eset, de úgy l.ih/ik olt 
kevesebb szerencsével járt a tolvaj.

KERTMOZI
Városligeti-faso; c-sArcna-ut sarkin)

I

life, jp Asn^rlcan'
A legbravuroG;*bb amerikai filmrcgéay , 
harmadik részé: Az éigjC VéZQS 

Előadások: :>9 és 1" órai kezdettől. ;,

rlll!6nst,<gvöiw&i
aranyait. ré^iséfl®-
k®t VÉSZEK a LEGMAGA* 
SAEB Ü..BS.H VAS®,

NépoziHhAz-u. 7. Tel. Józa.: 42-29. Házhoz jövök

í legszebb
inait teint úgy érhető ei legbiztosab- 
bán’, ha a Diana-toíletkészletet hasz
nálja, amely gyönyörű dobozban, egy 
Diana-pudert, egy tégely Diana-krémet 
és egy Diana-szappant tartalmaz. Sok 
ezer leány és

asszon
szabadult meg arcán \k tisztátalantógai- 
tól a Diana-pipc’k ikkék használata 
segítségével. Olyan e három csodaszer, 
mint a. harmat

csóftfa
mikor a szárazságtól fonnyadozó mezöt 
elbontja.

Mindenütt kaphatói

' gyöngyöt, arany ' 
.. w 9 platinát, ezüstöt

>2NilEW éksxerbftr
RottenMIIer-utcn 24 
Telefon Józaef 52-04

nBnaBavrauiKM-an^^

BRILLlANST, piai!
horribilis
írón vesz

h%25c3%25bai.uk


BDUAl'IÍST, t»ZO. MÁJUS HÉTFŐI h JIPLO

M§os lett s WWn 
ram iisin iatóshuz jtitni 
fingta sz ereit egy hiva5clnoX»5

— A lléljöi Napló tudósit ójától. -*-
A laká'-hivnial eddig csuk azokról 

a szomorú vfr. h’M volt binjicdt, amely, 
ivekkel régi pesti lakásokat egyszerűen 
-'liilakok a iakás'.!ikhú|. hogy a sok Jaká.-. 
Salául hajlékhoz jutlassa. Eddig csak 
annyit tudtunk a lakáslnva-tal működé, 
séről, tréfákat «$ humorokat irtunk 
róla, de mcsl e/vszerve kiderült, hogy 
0 lakúslijvolal tragédiákat is tud C6Í. 
nálni.

A szombatról vasárnapra virradó éj. 
szuka egy konflis vágtn'ott végig a 
Vilmos cssázár-uton és fordult be a ! 
^larkó-uteába a mentők épülete elé. A 
kocsis egv eszméletlen hölgyei emeli 
föl a vériül á'ázott ülésről é.s cipelt be 
n rendelő szobába. A inenlőorvosok 
flieeűllaoilollák. hogy az eszméletlen n-5 
zsebkésével a kél fórrét i'ttgia föl és 
körülbelül másfél liter vér: veszteti.

A mentők elkötözi ék a? áléit nő 
s-.heit, majd eszméle’rc tériloLék. A 
konflis öngyilkos jelöltje elmondotta, 
ht.;y Varr/a Teremek bitjük. 19 esz- 
leitdös liivnlalnoknö. Lakása nincs. 
Öi:gyil'koss.ig;i>iUik egye len okú, hogv 
nem tudott lakáshoz jutni, harmadik 
éjszaka szabadban alszik, mert a lakás- 
hivat(d kilábalta a lakásából. Ez4 az 
-éleiét nem bil is tovább és a ’rkóstalan. 
súg elől al e.r; megs-abrlul i.

A szegény hivatalnokitól a m-en>F|k 
id .•lenes lakáshoz haltat! ik. amennyi- 
ben hesi.á’li ették a Rókus-kórházba 
gyógy kezelésre.

Hogy f- h- .ógvulása után Lógván M 
majd lakáshoz.'art csak a IragMin szer 
z-o.’: a Laliúshinalal tudná megmon
dani.

Wilson a ssenétus ellen'
| Réce, otájus t.'d

.«. MTI. íiFi’/fítiird’mA liftes x'en’l-ar. <iely ■••óméi 'á-
(ifiwyürki surg- ^y* szerini j nyái an !■<-;.e«/< rződes nőikül akarta 

Wilson megtagadta jóváhagyását a :• hadiállapolot befejezettnek jelen- 
szelná usnak azzal a határozatával I leni.

l-.-'W

— Ar. Erdélyi Otthon xá ta-ta&mietf

(*■) Kr. Andráa&v-aG SrtahAr h»tw niü-
i-el'é' és íz a 'r.Jfl", Vál

lalkozik az atszouj, stb. minden este é 
vasdrn-.p délután W:<:1 frUér-:
ve’ i ■ . (ú< hite táp.
■ 1 ;j.< S.'Uii:r. ítZau- ’-V-

( ') A T.’<:í:'.'é/dnHz ■le^éx-.a el<5- 
adáuii este hét órakor kesdődnek. Ax 
Oííenböch-opftrettet ezúttal is a bemutató 
nuíívs/crü tgvütle.'évrj játsszák- d*W- 
uán fél négv órai kezdette! • pogysikerű 
eperctfe, u l.őbájo • .1 kislány RdüJ azinr* 
mérsékelt F.dyár.> !■ k ot.

P) Nyári Ápo’ta-’Zabaré. 1-én
nyílik meg oz Aréiia-nl 6.®. Dembins^ky- 
utca sarkán levő Lepődni-Mozgó helyisé- 
RÓU-JJ (volt Uj-Sziimeíi>. Az öhő műsor 
kerekben föllépnek a fővárosi kal«wék 
kakivfdóhb művészei: Horaszthy Mid. 
liosvmi Rózsi, Gombarzöm Elh. Jankóméit 
Mfisda, Suaár Teri, lObeffp. Herettfí. 
Szenes. Uivári. Ároay é» Szeulínánu(._ 7.e- 
nei vezetői: Erdéti Patai Leó. A műsort 
írták: Szórna házi) István. Hilfihll I^ejos. 
Ulhelyi Nándor. Rékcífu Lnxzló, Forró 
Pál stb. Jegvek elővételben a színháznál 
és a városi jcRviroiIúklwm.

(*) A Komédia. Kardos T&taán nagy- * 
szerűen szerkesztett Ionja a legközelebb-. 
szerdán megjelenő száma elsőnek számol 
he Írásban é> képbun a Szén Helénáról, a 
Scala-Srinház újdonságáról. Az újszerűén 
kiálitott szám Ara 5 koron®.

(•) Az irodalomnak és a mnvészetncfc 
valóságos kvintesszenciája a Roya! 
Apolló e h-Jti na«v film je, amely az«- 
zomáróul kerül előadásra. Pierre We- 
bér és Serge Bőseinek híres drámája, a 
Nagy diákok, szerepel a műsoron, melv 
oééiány évvel ezelőí-t egyik legnagyobb 
sikerű kasszadarabja volt a Magyar 
Színháznak is. Eri megelőzi orv kétfríL 
vonásos kacagtató paródia: A furling- 
lőni február, amely jóleső móka le*® » 
nagysikerű filmszéria: A burlingiooi 
jaguár iiláu. Az e.'flődások 4. 6 és 8 óra
kor kezdődnek.

(♦) Az égő vároa címen mulatja be 
a Kéri mozi hétfőtől keadve. az ameri
kai filmmüvésrei versenyenfelüH n**- 
termüvének, a Miss Amcricon cimü 

i mozgóképkolossusnak harmadik rt-
I szél, amely a film rendezési és színját

szód lehetőségek non pltts ultrája. A 
darab izgalmas cselekménye folyamán 
b'díbvk között tvv hatalmns kikötőváros

; lii/.n -'pusztulása elevenedik meg. Ver- 
: non Castle, aki a Miss American fősze- 
| repél játssza, ezúttal a legéletve«?edel- 
| me-'d-h produkciók s’inte végefogyha. 
i ‘atlan sorozatát mulatja be. Felejthe

tetlen emlékű minden je!<»n*?!eeai.' T.yó 
^árosnak, amelyet függetlenül az «lő- 
zöcktől. tökéletes egész^z’-n élvezhet • 
publikumnak az a része is, amelynek 
nem volt alkalma megtekinteni a Mise 
Amerlcttn ru?gyMkerü első és második 
részét. A Kert móri -előadásai naponta 
fél 9 és 10 órakor ke-.dődnek.

(*) PJoz.gókép Otthon. A Mozgókép 
, Otthon nagyszerű uj műsora: Éjjel! 

Pro'. Nick Fan-lom jegniabb kalandja 
5 felvonásban é- Sardou nagyszabár-u 
l'iinügvi regén ve: Ssszonybecsüleá. 4 
felvonás .Mindkét érdekfeszitő darab 
Budapes'?;' i'l"ször!

<♦) A evkleo a :me a t»41-
. i dálián sikerű ,.Bi'rUnp(oni iarnirir" iwá- 
i' sodtk részének, amelv mától kezdve \e- 
, rlil sztare az Omnbíóon. Er » része a
II fil-mkoWsz-usnak izgalmas exeménvekbew 
i' és idegráző fordxdatokhcn messze tart- 
. I szárnyalja az ehö részt és elvan színészi 
i i és rendezői szcnzá-dókkal szolgál a miHi» 
I i 1 umnok. nmelvok biztos garanciái n kg-

I lebcs-'hb sikernek. Az Omnia előadásai: 
r| 4, 6 és 8 órakor kezdődnek.

hiányzik.
I állam- 

vnsitli főellcnörl lelariózl-atlák. Bűnél 
részben beismerte. (MTJ.)

— Agyonlőtt ba.iárfNUpxíűiiy. Beilin 
bői jelentik, ho-gy Paa^che szolgálaton- j 
kívüli hajésktvpiiányl a fiiehnoi kerti ' 
leiben fekvő waMricdeni birtokán egy 
fegyverek, után kutató német őrjárat 
agyonlőtte, amikor kisérl-etel lett a me
nekülésre. Paasahe rajongó pacifista 
vo-lt, aki a berlini forradalom Idején 

i kimagasló szerepel játszóit, későhb 
I azonban teljesen visszavonult a politi

kai éleitől. (MTI.)
— Zavargás Írországban. Londonból 

jelenti a Rculer-ügynökség, hogy több 
száz sinnfeini megtámadta aglini 

■ (Limeick grófság) és glenmirei (Cork 
1 grófság) üres kaszárnyákat és iöl- 
gyujtoíta. (MTI.)

— Zár alá vett Eternit‘készletek- 
' Az Eternit Müvek Hatschek Lajos cég 
elten megin’itotl nyomozást a királyi 
ügyészség megszüntette és a lefoglalt 

. anyagkészleteket a zár alól föloldotta, 
' miután ezek a készletek a cég üzemi 
szükségletét meg nem haladják és e 
mellett a kúo ' «•»->-* xi
iaiidóan felvett 
rendelést, tehát 

; forgclt fenn.
— Hr-zars-.- 

Héhcrlinc 
küvőjtii.c’, 
_ H,-. a ,J

pó'-kö' ni 
nap 'Wc! 
Kmzcr Jánosvé 68 éves nyom:’ász női. 
\ ' ?l.•.»;<’s n-zvik karié! szakította e s 

íizt.nki a szer.'‘nej5tlen iv<zonv ko- 
ioíiv.; ’lap; <•' ont törést is seznvedelt. 
\ ineníők a saját (épii'lelükbe szál'litot- 
t.‘\ : néb.'cr. perc, múlva megihtvll.

kijelentéséhez fölösleges minden kom- Színház- és fümujöonsúáoK

— Letartóztatott pénvhahrisltó banda - 
A bécsi rendőrség ma ’elartózlatott i 
egy haimísilő bandát, amely már egy 
év óta fc-iylatin üzelmi ’l és a koo -u-uk- 

i túra sz.erint hol cseh, hol jugoszláv, 
vwgy oszlrák vngy magvRr bélyegzéssel 

j latin cl az osztrák-magyar bar-i: bank
jegyeit. A lianda vezetői SVenil crgcr 

( Henrik kereskedő. Rosn Miksa kér 
| kedö, Neuniíiiui 
I — A tanárok 
1 méh a szibériai 
; bozzs. már ott 
, hányra volm» mé

Hirlaipirók Szőve6'í.emere György! hároaniiegycd millió korona 
a Nemzeti Sziidiáz. és a Magvar Szin- ' A bűnös főtbzlvisclől, Pctzold

ttr.Vasá rnap (p’ulán 5 órak ír 
laií -Un n ív.;i le '•nvb r.iá óbíui az Er. 
déhi Otthon .- >■ , i,’eH tinhép?5gél 
Horthy Mii-.b’isué a !k» rmáav.'ó neje 5 
órakor ■•■•!« a;: thveos.'rro. tikit 
báró /fűn \'h Eni.l ű’buutUkár foga-
deli.Meg.' rkezés-ekor egy székelj r uh Li 
lefr.yka csőkre! nyújtott a kormányzó 
feleségének, ü”n<M ség a Himnusz el- 
éneklf-s.'-vel kezdődői!. maid Armes La 
jós tnegnvi n be-.;édébeu üdvözölte őf“- 
m’Mőr.ág's' ésTW'g.ielén’'•kel. Ar el
nöki mrzn\jló után Mró II ormit h Emil 
állnmli’ká’- tar'nH ünnep; beszédet 
amelynek <'ibrn'’’ása irtán n papok 
megs von lelték a zá-zl'!. A reformálusov 
ké];. 'br-i d; Kovács Emil főtisz
tei ndö. n r. ai.-.i katolikus nevé’-.ou dr. 
Rr./.'írr Tib i. ;-z úr»ilöriu«<k nevűben 
dr. Józan MiM-'-s áldoüák meg a zász
lót. A zá$ZM'anx ók rövid kés zó'lekben 
ug’ ■ia.-.->ak ál lást mi rdlnk a zászlóra. 
A / ■ l ’ri”'is, H f-fo'. báró Bornem
isza Adél Kttlká K v.?. Nrries I.ajos 
né. i'óth Jánnsné és Miklós Irarénc töl
tőink he.

— Ábrányi Rmll tematóse. Vasárnap 
déliüán temeti I; el n Kerepesi-úti te
mető haló lasrázából nng, r torról 
>nv ’ •»! Abránni Emilt, a kiváló poé
tái \ iojn. u -.ii n nnqyszántu és elő
kelő közönség soraiban o'l volt a mű
vészi és irodalmi életünk számos ki
váló tagja. \ lonre’t’sen megjelentek: 
Rcizvidctt: .Albert, Ferencit Zoltán. 
Hubay J<nő, ifj. Wlassics Gyula báró. 
Bőim Józ’ef. Márkus Emília. Beöthy 
Zsolt. Ambrus Zoltán. Ke nedv Géza. 
pem'énu Károly államtitkár, poslaM- 
Igazgaló. dr. /• eleky Sándor, H Misii 
Pál. Pakots József, (tábor József. /.«- 
katos Sán-dor Ferencit Ferenc. dr. 
Kupcsay Felicián, Pcfri Mór és mások. 
A gyászszertartáson a Magyar Kir. 
Opera ének és zenekara is közreműkö
dött. Az egyíházi •zertarláM n Regnum 
Mariwnium papjainak fónves segédleté
vel Sheny Lajos ktitíi. lelkész végezte 
őz. egyházi szertartás befejezése után 
Hcftcdiis István a KisfaludTrrsoaág. 
Váradu Antal a Felöli Tú-rsaság. //<•• 
Wdül Gyula, nz Ollfliov írók, és Hír
lapírók Köre, a Magyarországi írók- 
& Vjsó^irók Egylete és az írók- és

művészet Tanácsa ncvtlH-si mondott 
meghaló buc.-uibcszódvL Ezek ultin a 
koporsót a koszorúkkal megrakott ko
csira tel-ék. A sírnál a M. Kir. Opera
ház daikara énekelt gvászddokat.

— Toinavármegye kormánybiztosa. A 
kormány dr. Ktcin Antal hiritópuszlai 
fökffl>ir! okost Tolnavármegye íöispán- 
kormánvbiztosásá nüvgptc ki-

— A tavaszi tárat aranyérmei, 
közoktatásügyi miniszter a Képző, 
művészeti Társulat tavaszi tárlatára 
kitűzött állami nagy aranyérmei nem 
adta ki, hanem két kis aranyéremre 
osztotta meg és az egyiket Pászior 
János Pritnavera cimü gipszszohor- 
müvéie, a másikat pedig Béli Vörös 
Ernő Komédiás és leánya cimü olaj- 1 
festményére adományozta.

—- A békeszerződés ralifíká ása a 
francia kamatúban. Pádsból táviratoz
zak: A képvisdöhúz. kedden larijn n?.t 
az ülését, amelyen a st.-germaini béke 
szerződés ratifikálásának vitáját meg
kezdik. (MTL)

— Eső után — fürdőkormáuyblzlos. 
Néhány hét élőit a Hétfői Napió föl 
hívta a kormány ügyeimét a nyaralás 
végtelenül fontos kérdésére é? hang
súlyoztuk, hogy idejében nevezzen. 
ki kvrinfiEybizlQst. aki megakadó- 
lyozza a fürdők és nyaralóhelyek ár
drágítását. A kormánybiztos kineve
zése tényleg megtörtént. A hivatalos 
lap vasárnapi száma közli, hogy dr 
Óraszíj Géza budapesti ügyvédet ki-

■ nevezték Zala, Somogy és Veszpré m 
vármegyéknek a Balatonnal határos 
járásaira kiterjedő hatásköriéi kor

I mánybizlosbá. A koemánybiztps ur 
; mér nyilatkozott is és kijrtenteiíe, 
j hogy mindent el fog követni az ár 
l drágítás rnugal adályozására. uzonbm: 
| nagyon keveset tehet, mert kinevezése 
későn történt. A kormánybiztos ur

A í

kész árura a vállalat ól- 
nagyobb szánni meg- 
sernmiféle vétség nem

Marsoha-U Nándor és 
a f. hó 25-én tartják es- 

: •'úbérváruU.
.3’ •inoselgázolás. A hi
sz Amu ház előtt vasár

it 4i vIHamos el-gúzolla öz,v.
.' ii-osi’é 68 éves nyomdás. 

knr.iá't sznkltottr*

(”') A CtaáQjjgrófné 75-t5dször. Ilar 
in.adik .juhi cumál éri meg srombn-tan a 
Király-színházban a bi3ánygrórné M» 
dclulán a Pillangó föhadnaagyot, jövő 
xasúrnap délután pedig ismét n János 
xadják mérsékelt helyárakkal 3 
órai kezdetid. Szombat délu'án a .Rá- 
kosi-iskola vbsgadöadásául rendldvül 
...ú. b-.1 bciyárakknl a Luxrnímrg 
gié'jfi k-erü színre.

Legkcih dtdjh miisardarablai rál- 
Inko. c(ik n Megver Színház, e heti játék
rend jón. Hétfőn, '..'.iilöi-iökön és vasárnap 
n í»i!oiO kapitéruj. kvddan és póntaken a 
Saifiók. szerdán és szombaton a Smith 
kerül szürv. Jövő vasárnap délután a 
TüzprnM't ismétlik meg. Ma díh.'lán pe
dig « Kis lard-m. jííf'sszúk. Ez utóbbi 
clőRiins 3 órakor kezdődik é-s mérsékelt 
bek hu.

i A boszorkanyvár. Millöcker 
operettje, keddou e&tc kerül felújításra 
:i Fővárosi Orfeumban, a debreceni 
szihlúr-.o’at cluadájúbati. E k’p.iszik is 

n, u.v.va. .......... ..................    ‘ O|x.‘rcFnők főszerepe:! O. HiÜierlh, Bei-
l mentése a prograc.mu. Legújabban a bu- j cellv Magda, Evressy Gitta, Sí.'ékeJy Gy ., 
’ dapcsli tankerületi íöigflzgatóság indit itt: Ócska? Komé 
1 ’ ‘ hogy a iiadifogolv-lanúrokut

i. Itjusági >;»orlverseny<<-cí rca 
i.uawun « « jövcd'j W t ’ TO -. Űuják. llOg- 
egv tii.jóvfd lübl> indulhasson el a szilé.

I riai kikötőből. " ................... *’

I 
I 
i Alii'ód cjickcs. (Ml 1.1 i niérs.koll 

hajója, Ar, clf-á 
magvnr hndifog! oknt 

úszik sz óceánon, de 
, ____  ..._z szükség, hogv mind-
j azokat baxahow. nku testileg é:, lelkileg 
osszclépve. nvomo;ubá«hiui és renu-nyüke, 
veszetten nézik a csillagokat, melve-. a<: 

! irdatlan távolságban '.évii megvár ha*a 
j fölött csillognak. Hónv értékes e"ő, 
I energia. leheUég var téllens-ign'- l áinor- 
, latva a homalnias idegen földéin, mikor 
I itt r.iiiwcn magvar kezére és munkájúja 
! szükség volna. A • r.ssb’ lom. melv eddig
í upatikus belcnvug. áKsa! hallott a szila - . 
I ríni magyarok szouvedéieiröl, ino&l végre
i mozdulni kezd: egxM-uiAsra uugindúlnak 
' n/ akciók, melyeknek a hadifoglyok meg 
! .

I mozgalmai.
I hazahozza, i
1 (luxnak a ;• .

SzigiUiv Jeiu5 jáIsszák. 
J’gész bélen műsoron marad.

',:‘t ZsnfoH bár tapsolta tegnap h 
,.,i gí,.; a Fa.;or-kabaré pompás mii órát. 
>. ' A kitűnő társulat mellett naponta forró 

e van a kabaré vendégeinek: 
Istvánnak, 

c és

riai kikötőből. Ezen a hajón jiinneli ( A
majd n magyar ran-profvssrorok. Mhvlcn , síkn,e

■ ÍJoross Gézának,1 Bársony IstvAnn 
Balassa Jenőnek. Kertész Dezsőnek

kinek támogatni keii ezt a mozgalmat, 
| hiszen legdrágább értékeinket hoxzn vissza 

nekünk.
— Hácmuiig. Rosenbery Wollgang 

Bernül tőzsdeügynök özv. Jotischsky 
Walclemámé szül. Vajda Irén asszonv- 
nval házasságot kötött.

— Háromnegyo tailiUá-. ,
Bécsbeu, Mint a Korrespond-nz
beim ,......................*
var hí ...,at,w VMVII

j vizsgálata alkalmával kWeriHt, hogy MemtuHupim kerül’ szűre.

jelenti, a Ferenc Jó.z‘-cf-pídy;iud 
lázi íblŐbejenut-'rs'nu.í? [ ó; Jár

a többieknek.
(*') Ovúciészerü 

A bdróné levelei tt ............... ....
Icki heiu’.i'atóíán. Mákost Jenő, nz ilhmz- 

I tris szerző, akinek ehrti 
HÍkkuMtws . »«u>i nagy, mai

.! tetszése. A
. ! kedden, r-Jltőrlftkőrt 

nap ''id-', >/<>wláii «’s 
dig Lakatos László

ünneplésben részesült 
HelvArosI Színház pén-

ixmipás b í'.ió- 
ftj*e»4é avoH.i a l»ű 
bdróprf levelei nu. 
pétieken ♦« vasár- 
M..u«|>aton asie |v- 
ötletes vbtjátéka, a

NAGY DIÁKOK 
FURLINGTONIFEGRUÁR
Fl6dí . ROYAL
RB APOLLÓBAN

Hamisfogakat,
Brilliáns, arany, ezüstöt bármely hirde
tett árnál drá«ábl)en veraak. MŐotóal- 
solm ékszerész, Ferenc-köru 1, azim.

Urania étterem 
és kévéliéi RikScti-»t 
kerthalytitga megnyílt!

Mtnden erfr s»«ire HOre»» «* Ft* 
hírneves cigányzenekara auaaikál. v>
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1 Haliéi Wacker vasárnap 
érkezett Budapestre 

Mégy nemzetközi mérkőzés 
lesz e héten

Á pAnfc&sdvasárnepi footbalH-attrakció 
•árattamil elmaradt. A Hallei Wacker 
raapata ugyanis szombat délután he
gyeit csak vasárnap este érkezett meg 
Ifis így az FTC nem játszott vasárnap. 
A nagyszámú közönség zúgolódás nél
kül vette tudomásul, hogy az érdekes
nek ígérkezett játék elmaradt, a ren- 
dezök azonban ott a pályán megállapí
tották az e heti programmal, amely 
szerint pünkösd hétfőn délután 5 óra
kor játszik a Ferencvárosi Torna Club 
csapata a Hallei Wacker együttesével 
az üilői-uti sporttelepen. Előzőleg dél
után 3 órakor a Budapesti Torna Club 
csapata mérkőzik a Nemzeti Sport 
Club együttesével az elsőosztályu baj
nokságért.

* Ugyancsak hétfőn déhitán 5 órakor 
mászik az Admlral bécsi csapat a 
népszigeti pályán az UTE csapatával.

Szerdán délután 5 órakor a Hun- 
gáfia-uti sporttelepen mérkőzik a há
ború kitörése óta először svájci foot- 
balfcsapat: a Nordstern Basel. Ellen
fele az MTK és FTC csapataiból kom
binált együttes lesz.
I Csütörtökön délután 5 órakor szin
tén a Hungária-uli pályán mérkőzik 
másodszor a Hallei Wacker csapata, 
ezúttal a Magyar Teslgyr.korWk Kö
zével.

*
Vasárnap csak egy Ixajnoki és egy 

nemzetközi mérkőzés volt. Terézvárosi 
Torna Club—Hl. k. Torna és Vivő 
Egylet 1:0 (0:0). Üllői-uti pálya. .Első- 
osztályú bajnoki mérkőzés.

Admlral—Újpesti Törekvés Sporl- 
egylet 5:1 (1:0). A bécsi csapat nagy
számú közönség előtt mutatkozott be 
és bravúros játékával nagy fölény 
mái lett győzte le a több tartalékkal 
játszó újpesti csapatot.

A Kispesti Atlétikai Club pénteken 
Bécsiben mérkőzött a Rudolfshiigel csa
patával, amelyet 2:1 arányban legyő
zött.

A Budapesti Atlétikai Club Mann- 
heimben játszott pénteken délután a 
nuMinheimi Phönix csapit! án^J. A BAK 
az£p játékkal 3:1 gólkülönbséggé 
győzte le a németeket.

Bécs, május 23. Az Amatőr SC és a 
Í33 FC mai labdarugó mérkőzése 2:1 

arányban végződött a bécsi klub 
jaraána. Az UTE és a Flórisdorfér AC 
mérkőzésében az UTE győzött 1:0 (0:0) 
arányban. . .

Bébi DerBy-meetiní
■lse nap

Bécs, május 23.
’ Hosszas huzavona után ma a Freu- 
Henauban nagy látogatottság mellett 
Sbegdőc’utt a derbymeeting. Az első nap 
eredménye a következő:

L futam: 1. Vigalom (Állmaim), 
fi- Róbert d. T. (Gulyás B.), 3. Lissa. 
Tót: 20:42. 20:27, 26.

H. futam: 1. Stutzer (Pretzner),
2. Kri-Kri (Gulyás B.), 3. Nemzeti.
Tót.: 20:71. 20:25, 31, 48.

///. futam: 1. Syberit (Esch), 2. 
Tsdwboulk-Kosoh (Gulyás M.), 3. Idis. 
Tót.: 20:30. 20:27, 30. ’

IV. futam: 1. Gyere velem (Alt- 
anann), 2. Amnestie (Gulyás M ), 3. 
Srtiaük. Tót.: 20:45. 20:33, 51.

V. futam: 1. Prím (Pfetener), 2. I^i- 
nuska (Altmann), 3. Grirzlybaer. Tót.: 
20:80. 20:41, 28, 27.

VI. futam: 1. Tárnok (Sonnewendt),
2. Renyhe (Bődé), 3. Quargel. Tót: 
20:90. 20:38, 42.

VII. futam: 1. Soanmemadhtstraum 
(Pretmar), 2. Góbiin (Vinzenz). 3. 
Kupééi i. Tót,: 20:41.

Képagztfamcgyer. A Pestvidéki 
Vcrsenycgycsülct pünkted hétfőjén 
km wec rtsH Btammt uttofr

Junius 21-én lesz a spai értekezlet

(A
Freie

MTI. magánjelentése.) A Neue 
Presse jelenti Géniből: Az en-

Bécs, május 23.

Wol ff-iroda hivatalos értesüléseA
szerint az itteni angol ügyvivő a belga, 
francia, angol és olasz kormány meg
bízásából átadta a birodalmi kancellár- ....—  ......... ,

jét. A mai első napra jelöltjeink 
ezek:

I. Csíkszereda—Búvár.
II. Shrapnell—Favorité.

III. Mátyásföld—Napkelet.
IV. Csendes—Billikom.

V. Fitos—Palmyra. 
VI. K. T. D.—Selica.

KÖZGAZDASÁG
Domony Móric

■ Jegybank főtanÍcsülés6i*6l
A Jegybank vezetősége 

tárgyal a csatiakkal
Szombaton este érkezett vissza Do

mony Móric, a Folyam- és Tengerhajó
zási Rt. vezérigazgatója a jegybank 

[ bécsi tanácsüléséről, amelyen, mint 
ismeretes, a csehek kiküldötte bejelen
tette, hogy nem járul hozzá az oztalék- 
kifizetésthez. Domony* Móric a főtanács 
ülés lefolyásáról a következőket 
mondta:

— A esdi kormánybiztos tiltako
zása következtében a jegybank vezető
sége tárgyalni fog a cseh kormánnyal, 
hogy- őt álláspontjának megváltoztatá
sáig rábírja. Ha a jegybank nem 
flzclné ki a még hátralékos 42 koronás 
részosztalékot , úgy körülbelül 6—7 
millió korona maradna meg. A junius 
2-iki közgyűlés iog végleg dönteni éti
ben az ügyben, azonban az alapszabá
lyok értelmében, a cseh kormánybiztos 
esetleg még azt a határozatot is meg- 
felebbezheti. A főtanács ülésének lefo
lyása egyébként sima volt, azok a hírek, 
hogy izgalmas vitatkozások lettek volna, 
nem felelnek meg a valóságnak. Szó 
sincs róla, a csehek vétójoga, nem 
érintette kellemesen a jegybank veze
tőségét. Magyar résiről Veifh Béla ki
vételével valamennyi főtanácsos részt 
vett az ülésen.

A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó 
Bank -igazgatósága Madarassy-Beck 
Miksa báró elnöklete alatt tartott ülé» 
seben megállapította a bank 1918. és 
1919. üzleti évekre vonatkozó zárszám
adását. A megállapított mérleg-, nyere
ség- és veszteség-számla az 1917. évi 
elövitel betudásával a két esztendőre 
17,280.498 K 24 filter nyereséget tün
tet fel. Ha a nyereség-áthozatot figyel
men kívül hagyjuk, úgy a két évben 
elért, tiszta nyereség 15,354.608 K 36 
fillérre rúg. Az igazgatóság elhatározta, 
hogy, a junius hó 7-én tartandó köz
gyűlésnek javasolni fogja, hogy rész
vényenként 50 K osztalékot fizessen.

A Magyar Agrár- éa Járadékbank rt. 
ma tartotta XXIII. évi rendes közgyű
lését Madarassy-Beck Gyu-la báró dr. 
elnök elnöklete alatt. A közgyűlés az 
igazgatóság 1918—1919. üzletévekre 
vonatkozó jelentését tudomásul véve, 
elhatározta, hogy a 11,246.287 korona 
90 fillér tisrla nyereségből a két üzlet
évre 7,200.000 korona, tehát részvé
nyenként 48 korona osztalékot fizesse
nek ki. A közgyűlés az igazgatóságba 
beválasztotta az eddigi igazgatósági ta
gokon kívül Barta Ödön és Lányi Mór 
urakat.

Magyar-Ohsa Bank. A Magyar fa- 
kerej&edők hitelintézete és a Magyar 
Országos Bank Rt. részvényeit a Ma
gyar-Olasz Bank Rt. e hónap 25-tő] 
kezdődőleg nem a Magyar Agrár és 
Járadékbank Rt. pénztáránál,* hanem 
csak Andráasy-ut 5. és Széehenyi-utcn 
1. szám alatti pénztáraiban cseréli ki.

A Magyar Általános Takarékpénztár 
MnktaMmrtg kósti, hogy 1918. és

tenle egyik jegyzék** a spai értekedé) 
időpontjául junius 21-ét tűzi ki.

Berlin, május 23.
nak azt a jegyzéket, amelyben a spai 
konferenciának junius 21-éré halasztá
sát javasolják és a német kormány 
hozzájárulását kérik. (MTI)

1919. évi mérlegek tiszta nyeresége 
7,514.579 K 40 -fillér, amelyből a két 
évi szelvényét 50 koronával váltják be.

A Magyar-Olaw Bank Ügyvezető- 
Igazgatói. A Magyar.Olasz Bank ügy’-
vezető-igazgitóh’á nevezte ki Elek Sán-
dór dr.-t, Lányi Mórt, Révész Alfrédet,
Rózsa Lajost, Stern Ármint és Tibor
Róbert*?!.. Főtitkár lett Salamon Andor
ifazgntó.

K X X XXX X X
X X X X XXX X X
X X X X X X X X X
X X X X XXX X X
X X X X XXX X X
X X X X XXX X X

Az Országos Központi közgyűlése. A 
Magvar Országos Központi Takarékpénz
tár közgyűlése elhatározta, hogv az álta
lunk már ismertetett mérleg alapján a 
47. és 48. számú osztalék-szelvénvekct 
egyenként 62 és .'él koronával váltja he 
folyó hó 25-től kezdve. A választások al
kalmával dr. Kimz Jenő, Hauszmann 
Alajos, Schanzer Ignác és Szitányi Géza 
az igazgatóságba újból beválasztattak.

A Közúti Vasút 1918-1919. évi köz
gyűlését junius hó 7-én déli félegy órakor 
tartja a Pesti Llovd Társulat Mária Va- 
léria-utca 12. szám alatti helyiségeiben. 
Ezzel kapcsolatban közöljük, hogy áz 
igazgatóság megállapította az 191$--1919. 
évi mérlegeket. Az 1918. és 1919. évek 
együttesen 229.747 korona 25 fillér vesz
teséget eredményeztek. Erre a két cvre a 
társaság osztalékot fizetni nem fog. Az 
1920. évi I. törvénycikk megadta a lehe
tőséget arra, hogv a vállalatok jogos tu-, 
kiídonosaiknak visszaadassanak, Ez ala
pon, az igazgatóság a kormánynál a meg
felelő lépéseket meglette és & kibontako
zás érdekéberf a tárgyalások megkezdése 
a közel jövőre várható.

A Magyar Altáláno* Köuinbánya Rt. 
folyó hó 20-án dr. Bcrzeviczv Albert tit
kos tanácsos elnökié sével tartott rendkí
vüli közgyűlése elhatározta, hogv a tár
sulat alaptőkéjét 20.000 darab uj részvény 
kibocsátásával 2.J millió koronára emeli. 
A részvényesek elővételi jósukat olv mó
don gyakorolhatják, hogv 10 darab régi 
résrvénv után 1 darab ui részvényt kap
nak 4000 koronás kibocsátási áron. Az uj 
részvények az üzleteredményben 1920. 
január 1-től kezdve részesednek.

A Magyar Forgalmi Bank Rt meg
tartott XX. rendes közgyűlésén az alaptő
kének 15 millió koronáról 25 millió ko
ronára való felemelését határozta el. A 
37.500 darab uj részvénvt a részvényesek
nek 500 korona kibocsátási árfolyamon 
bocsátja 2:1 arányban rendelkezésükre, a 
fennmaradó 12.500 uj részvényt egy a ki- 
bocsájtás sikerét garantáló szindikátus 
veszi át. Az elővételi jog e hó 25-étöl 
31-ig gyakorlandó. A bank az 1918, és 
1919. egyesitett Ozlctévekre 40 korona 
osztalékot fizet. A szelvényeket e hó 21-től 
kedve váltják be. Az igazgatóság uj tag
jaiul megválasztották Bún Józsefet és 
Storfer Bertholdot.

A „Merciir" váltóüzleti rt. junius hó 
2-ára rendes közgyűlésre hívja össze 
részvényeseit. A közgyűlésen előterjesztik 
az 1918. és 1919-ik üzletévek rárószám- 
adásíit és az igazgatóságnak javaslatit az 
alaptőkének 5000 darab, egyen kint 200 
korona névértékű részvény kibocsátása 
után busz millió koronáról harminc millió 
koronára leendő felemelése iránt.

A Hormos Magyar Váltóüzlot Rt 
igazgatósága legutóbbi ülésén az ügyve
zető-igazgatóság bitszámok a lefolyt fél
évi üzletévről. A jelentés az intézet fej
lődéséről tesz tanúságot.

Az Országos Fatormelö is a Foresta 
érdekközössége. Értesülésünk szerint az 
Országos Fatermelö Részvénytársaság és 
a Forestu között hónapokon át húzódó 
hosszas tárgyalások befejezést nyertek. 
Ennek eredményeképpen az Országos Fa
termelő Rt. a Foresta érdekköréhez tar- 
tonó Garamvölgyi Fatermriö Rt.-nál és a 
gróf Dégenfcld-fóle színnel erdöbirtok rt.- 
nál egy tekintélyes számú részvény átvé
tele által jelentős érdekeltséget váHalt. 
Az Országos Fatermelő Rt. tárgyalásokat 
folytat továbbá egyik nagy erdélyi faki
termelési üzem átvétele tárgyában is. 
Ezen tranzakciók lebonyolítása céljából 
u taMMteta fitaitoNto hon • 4, hé

25-ére összehívott ícndkivüli közgyűlésen 
javasolni fogja, miszerint az alaptőke 9 
milió koronáról S0 millió koronára emel
tessék fel. amely felemelés folytán az 
igazgatóság által kbntemplált módon a 
vállalat saját tőkéje alaptőkével és nyílt 
tartalékaival mintegy 120 nrillió koronán 
emelkedik. Hír szerint, az igazgatóság 
előterjesztése értei nelson a régi részvény*' 
sek igen kedvező feltételek mellett fognak, 
uj részvényekhez jutni.
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A ..HÁZIBABÁT" GYORS TAKARÉKFÖZO

minden vaakereskedésben kapható'

A DEBRECZENI SZÍNTÁRSULAT VENDÉGJÁTÉKA! 
Egész héten Lehár-opercU: A falusi 

kislány Pesten. Kezdete este 7 órakor, 
jegyek előre válthatók az orfeum pénztáránál

M0ZGŐKÉP0TIH0N
VI., Teréz-körút 28 Telefon 144-98
Prof. NICK FANTOM UJ KALANDJA:

ÉJJEL
5 felvonásban.

SARDÖU BŰNÜGYI REGÉNYE:

Asszon becsület
4 felvonásban.

A mai előadások kezdete: 4, * " R és 9 utai
Pénztár: 1411—Js»l ig. délután 3 órától.

[FővárösrcírEÜsE:
i Naponta este 7 órakor a nagy májast műsor 
I Csütörtökön és szombaton déJtitán lél 4 órakor 

családi és gyermekelöadás 
Jegyek kaphatók A Nap jegyirodájában

Nemzeti (Royal) Orfeum
Minden este ' »8 órakor

BftCEI I " kitűnő színházi és varíeté-KUvCIakU atlrat- 'ók. — Royal-Kabaré: 
Fél 8-kor. Köváry Gy. k> nfe ■ U. Uj bohózatok és tréfák

Hamis fogakat 
Arany«.
Ezüst ríglséfleket

Ékszert 
Brllliánst
Platinát 
Dísztárgyakat

Érzékeny ésl fájós
lábakra készít
cipőket

G«r6 Budapest IV., Kossuth Lajos-Mi. 4.

Dr.I?ÜREDI“r«y,*„ . M betegek részére.
■ Rendelés egész nap
• Bpeat, VII., RAköcil-at 89.1.em

mÁbi m Sóleteket lebonyolítunk. TŐZSDEI □ Lili7 MEGBÍZÁSOKAT elfogadunk. Érte- | 111/ kezés díjmentes .•. *EUSCHLOSZ I Lili. TESTVÉREK. VI., Lovag-atca 20- 
Alapitva: 1800. Telefon i W-»-

Felelős szerkesztő: 
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkesztök:
Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS

.IUSÁfiÜZE»‘< R.T, B.VDABKS5


