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Nyílt szakadás
az angolok és franciák közt a sziléziai kérdésben

^Magyarország jobb jövőjében rendületl«n a bizalmunk, éppen úgy,
mint a hogy rendületlen benne a bizal
ma az «gvsz magyar népnek. Azt hi
ttem nrnes. ebben az országban egyet Lloyd Georg németbarát
nyilatkozata. — A francia lapok uj
len olyan ember sem, aki azt, ami vevilágháborútól félnek. — Az angol miniszterelnök találkozni akar
lünk történt, végeieges elintézésnek te
Brianddal. — A lengyel külügyminiszter Párásban
kintené. Amit Magyarországgal az erőS^btb jogán elkövettek, égi* kiáltó
Berlin, május 15. elnöknek a felsősziléziai események fogadta Sapieha herceg lengyel kül
Igazságtalanság. Apponyi Albert gróf
(A MTI. szikratávirata.) A Newyork dolgában. A jegyzék tartalma nagyjá ügyminisztert. (MTI.)
abban a nagyszerű beszédben, melyet World
tudósítója jelenti lapjának: ban fedi Llovd George beszédének tar
Paris, május 16'
fc nriniaip tartott a magyar parlament Lloyd George ismeretes beszédének talmát. (MTI.)
ben, kimutatta, hogy a trianoni béke alapját minden valószínűség szerint a
A Matin jelentése szerint
Briand
London, május 15.
Milyen mellőzése minden igazságnak, titkos angol bizottság jelentésében kel'l , A Reuter-iroda értesülése
szerint miniszterelnök Sapieha herceg lengyel
álhhoz, amit ő mondott, nekem sok keresni, amely két héten keresztül tar Lloyd George körülbelül egy hét múl külügyminiszter előtt kijelentette, hogv
hozzátenni valóm nincsen. Jugoszláviá tózkodott Flsősziléziáhain.
va találkozik Briand-yed Boulognc- Franciaország nem fogja tűrni német
csapatok betörését Felsősziléziába és
A lengyelek tegnap éjjel egyik pán- I ban vagy Lympneban. (MTI.)
hoz 470.000 szlávot és 450.000 ma
hangsúlyozta, hogv a lengyel kor
gyart csatoltak. Tehát valóban nem célos vonatukkal Gogolinon vonultak
Páris, május 15.
mánynak meg kell óvnia semlegessé
Dlyan területeket, amelyeken, mint azt át, de kénytelenek voltak visszavonulni,
(Havas.) Briand miniszterelnök ma gét. (MTI.)
»z angol külügyi államtitkár megálla amely alkalommal a hidat is felrobban
pította,
tunyomó számban élne a tották. Kisebb ütközet fejlődött ki,
tzlávság, mert a felsorolt magyarokon amelynek folyamán a lengyelek 36 ha
És szhrvokon .kívül még 304.000 német lottat és 75 foglyot, a németek pedig
is él ezen a területen, összesen egy- 18 halottat és 35 sebesültet veszettek. A
»ill iónyolcszá zn yolcvan ezer
m agyart támadó németeket egy angol tiszt ve
Hétiek oda idegen államoknak, akik zette. Ezzel azután nyílt szakadás ál
kompakt területen együttesen laknak. lott be a franciák és a németeket segítő
Elkövették ezt az igazságtalanságot angolok között. A német önkéntesek a
lőszert és hadianyagot rendszertelenül
velünk a népek önrendelkezési jogá
kapják a német birodalmi katonaságtól.
nak hangoztatása mellett, a tőlünk elBécs, május 15.
izakitott területek lakosságának hatá
rozott akarata ellenére. Kétségtelen,
A Neue Freie Presse jelenti Bcrlin'hogy azok, akik feldarabolták Magyar- ből: Boroszlói hírek szrint a felső
t>rszágot, nem tudták mit csinálnak. sziléziai francia csapatokat most érke
A szálakat, melyek bennünket az zett fekete katonákkal megerősítették.
ílszakitott
területek magyarságával Coselnél a franciák föl robban toltak egy
feszefüznek, széttépni neon lelhet. S az hidat. A fosztogatások folytatódnak.
lesz ami legszebb pünkösdi ünnepünk, (M. T. I.)
Imikor ismét bátran vallhatja magát
London, május 15.
magyarnak mindenki, aki magyarnak
— A Héttői Napló tudósítójától. —
(Havas.) Az alsóháziban elmondott
brzi magát.
beszédében Lloyd George miniszterel
A pár napos ünnepi csend után új nagyrésze a nemzetgyűlésen ne szavaz
Bízom benne, hogy ez az idő elkö nök még ezeket jelentette ki: Történeti
vetkezik, mint ahogy bízik benne mrn- szempontból Lengyelországnak nincs ból megélénkült a politikai élet és kü zon az ellenzékkel.
Nagyon érdekes ebből a szempont
flen magyar eanfl*r. Bízunk benne, joga Sziléziára, amelyet csak azért igé lönösen a kisgazdapárti tábor hanogs
mert ha ez a bizalmiunk nem volna nyelhet, mert nagyszámú lengyel lakos a korai készülődés zajától. A szabad ból nagyatádi Szabó István helyzete.
tneg„ ha nem töltene el bennünket tel ság özönlött oda, hogy a bányákban j ságjogokért megindult küzdelem egvre
A párt legliberálisabb
elemei,
jesen az a tudíit, hogy ennek az időnek dolgozzék. A versaillesi szerződés haté-, nagyobb méreteket ölt, a nemzetgyű
akik a szabadságjog! akció élén
lésen
majdnem
d kell következnie, akkor mind- rovataira és a szavazás eredményére
állanak. Nagyatádi legszűkebb ba
Bnnyiunknak, magyaroknak, utánoz emlékeztet és igy folytatja: Az angol
az egész kisgazdapárt egységes
ráti környezetéhez tartoznak.
frontban fog felvonulni 1 a sajtó
nunk kellene ama magyar miniszterel- és az olasz biztos azon a véleményen
Nagyatádi azonban eddig még nyíl
cenzúra
és
az
internálások
meg*
ftők példáját, ki öngyilkossá lett ha- van, hogy azokat a területeket adják át
tan nem csatlakozott a harchoz, ami
szüntetéséért, valamint a mozi
tája sorsa felett való aggodalmában. Lengyelországnak, amelyeknek túlnyo
természetes is, hiszen gróf Bethlen
rendelet revíziójáért. ’
És ezért a jövőért küzdeni akarunk móan lengyel lakosságuk van, Német
István
miniszterelnök . kijelentette,
Mindannyian. Nem a harcok fegyve országnak ellenben a túlnyomóan né A pártnak kevésbé liberális tagjai is hogv nem hajlandó megszüntetni az
reivel, nem háborúval és emberirtás met lakosságú területeket. A francia belátták, hogy pusztán taktikai szem internálásokat és a sajtócenzura eltör
sal, nem gyülölködlések szitásával, ha- biztos más véleményen van. Nem Len- ( pontból is feltétlenül szükséges, hogy lésére is csak az uj sajtótörvény meg
íem munkával. Munkával, mely meg- gyelország vívta ki a maya szabadsál-, részt vegyenek a szabadságjogo < he'y alkotása után kerülhet a sor. Ilven
llapitsa nemzeti gazdaságunkat, mun gát és mindenkinél inkább neki kellene , leállításáért folytatott harcom és ne körülmények között Nagyatádi nyílt
kával, mely megtartja kiül hír fölényün tiszteletben tartania a szerződés minden I engedjék meg. hogy ennek a népszerű fellépése kormányválságra
vezetne,
ket szomszédaink felett.
parányi részét. Bármi történjék is, az küzdelemnek a gyümölcsét az ellenzék j Nem titok azért a beavatottak előtt,
Éppen ezért örömmel üdvözlök angol kormány fait accomplit nem fog egyedül élvezze. A kisgazdapari már hogv
Minden jelenséget, mely arra mutat, eltűrni.
eddig is nagyon sokat veszített népsze
Nagyatádi a legteljesebb szimpá
hogy megkezdődött megerősödésünk,
rűségéből a vidéken, mert a választá
tiával kiséri barátainak a mozgal
Bécs. május 15.
folyamata. Boldog szívvel látom, hogy I
sokon tett ígéretéből semmit se váltott
mát, sőt állítólag megígérte, hogy
(Az MTI magánjelentése.) A Neue be és a belügyminiszter főispán-kicse
közgazdaságunk, pénzügyeink naprólamennyiben a kormány reakciós
űapra közelednek a normális állapot | Freie Presse jelenti Páriából: Briand rélési akciója is elsőorban a kisgaz
politikájáról
kétségtelen bizonyos
ma délután a Qu»> d'Orsayn a francia dapárt ellen irányul. 11a most az el
leié és hogy cinben a tekintetben, n .
sággal
meggyőződik, akkor tekin
és a külföldi sajtó képviselőit fogadta, lenzék a szabadságjogokért megindí
belső rend és a belső munka dolgában ■
tet nélkül elhatározásának kon
hogy Lloyd George beszédeiről nyilat-, tott offenziváiával sikereket ér el. ez
rikeríjl megelőznünk szomszédainkat. ;
zekvenciáira, élére áll a kormány
kozzék. Briand. bár mérsékelt hangon, I
Boldogan látom, hogy ezt az ígyezc- j de megcáfolni törekedett az angol mi zel a kisgazdapárt a liberális kispol
szahadságtipró politikája ellen in
gárság
és
kisgazdaosztály
szemében
lünket elimeri a külföld is s éppen azok niszterelnök állításait. Elismerte, hogy
dítandó általános támadásnak.
i politikusok, akik rajtunk azt a sze a szövetségesek nem helyeselhetik Kor- ismét nagvon sokat veszítene presztí
Egvelőre a mozire.ndelet revíziója
rencsétlen operációt elvégezték, máris j fantv eljárását, de ezt az eljárást len- j zséből, az ellenzéki kisgazdacsoport
I jobb belátás, a jobb meggyőződés gyei szempontból érthetőnek tartja. népszerűsége pedig csak még jobban és a főispánok kicserélése körül keletmcgnövekednék. Amellett a párt veze j kőzett bonyodalmak tartják izgalom
hangján kezdenek rólunk beszélni. Az
Pórit, május 14. I tői tisztában vannak azzal is. hogyha ban a kisgazdákat és ennek a követ
t kívánságom, hogy ezen a pünkösdi
a párt nem is teszi magáévá például az kezménye az az erős aniniozitás. ami
A
Hasas-ügvnökség
jelenti
London

ünnepen szállják meg a munkaakarat
íiádaii és Tomcsányi ellen tapasztal
tüzes nyelvei a magyarságot és biztas ból: Félhivatalos helyen kijelentették, internált tábor és a cenzúra megszün
ható. A kisgazdák a leghatározottab
sák kitartásra a szebb és jobb jövőért hogy az angol kormány pénteken tetésének a követelését, azért nem fog
ban ragaszkodnak ahhoz, hogu a moziiák
tudni
megakadályozni,
hogy
a
várt
jegyzéket
küldött
a
francia
miniszter

való küzedélembcn

Esy angol tiszt vezette a támadó németeket

A kisgazdapárt

Ráday és Tomcsányi
ellen
Megindul a Harc a szabadságjogoképt

Nagyatádi Szabó élére áll a mozgalom
nak — Súlyos bonyodalmak a főispánok
kicserélése körül — Általános rókám a
mozirendelet ellen
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A Ml vasár pUnkfcdje
Fényes
szabadlábra helyezését kéri

Bernolák beszéde után Serrareus j
rendelet nérjrehajtása kapcsán elkfínelett sídyos ií/a&áatulansáfrokal és visz- József, a hollandi nemzetközi ko
A ligeti Iparosa mohban rendezett
tzaélésekét tefnrék lóvá, sőt mnak rcsztény szövetség titkára mondott ez-1
XII. úrudnintavásáT az eddigi kiállítá
oJ vamok.
után beszédet, maid Brussef József, a
sok legelsőjének nevezhető A kereskedői
hollandiai
szállilómunkások
vezére
akik az egész mozirendclet viszA Tisza-pör mai tárgyalása
világ és a vásárló közönség mély hálá
üdvözölte az egybegyűlteket. Végül
szavonását sürgetik.
Szabó József nemzetgyűlési képviselő — A Hétfői Napló tudósítójától. — val tartozik ezen kiáJlitások kezdemé
A fősí pán ok kicserélése ügyében _________
nyezőinek. tóvárosi Fischer Emil elhátú r<rzabi ________
javaslatot terjesztett be.
A Tisza-féle gyilkossági biinpör hu- nőknek és Kármán Aladár igazgató
Ib komolyabb bonyodalmak előtt ál- amelynek elfogadása után a nagvgyülé
huszonhatidik tárgyalási napja a mai. nak. kik kiválói szervezői és rendezők
lünk, mert a kisgazdapárt semmi kő- a Szózat eléneklésével ért véget,
riilménvek között nem hajlandó beleEfite a külfödiek tiszteletére a kőbá Az eddigi bizonyítási anyag Fényes erejükkel lankadatlanul hozzájárultak,
tgyezni főispánjainak az elejtésébe.
nyai régi sorházban hangverseny volt, László javára sok olyan körülményt ahhoz, hogy hazánk ezen évről-évre
hétfőn folytatták a kongresszust. A igaaolt, amelynek a bűn ügy ben való ismétlődő kiáflitássttl megfelelően lé
régi képviselőházban délelőtt tiz óra ártatlanságát látszanak igazolni. Dr. pést tartson a külföldi úgynevezett
Gyla, a Fényes
László vé- ..Messe“-keL A szerb kereskedők ér
kor a munkanélküliségről Moraoecz Salusinszky
...
.
‘
‘ napon
, ~i akarja tesülésünk szerint ma érkeznek Buda
Lajos tartott előadást. Gosrionyi Jenő . döje a mai‘ főtárgyalási
szerkesztő a munkásosztalék rendszer- | szorgalmazni védencének szabadlábra'
pestre. A svájci kereskedők a mai na
ríl. FrOhtvirlh Mátyás nemzetgyűlési i helyezését. Utal az eddig elhangzott ösz- pon indullak el Svájcból. Brassóból,
képviselő pedig az ifiutnunkás kérdés- szes tanuvaJ lom ásókra, amelyek kivétel Kolozsvárról, Aradról, Nagyváradról
rŐl. A délutáni kongresszuson a föld- nélkül
........ Fényes László ártatlansá®a mel a kereskedők már megérkeztek. Aí
A kerasztényszocialista
pünkösdi
ünnep
alatt többi
munkások szervezéséről, valamint a lett szólnak. Csupán egyetlenegy terhe két
szakszervezetek pünkösdi
munkáspolitikáról tartott Kócsán Ká- lő vallomás hangzott el és ezt Ilüttner mini
háromszázezer
ember
láto
kongresszusa
roly szerkesztő előadást, Az inditvá- Sándor főhadnagy tette, akinek a valla- gatta a kiállítást és mindenki el ragud-*
mását
azonban
Fényes
Lászlóra
vonat

nyok és választások után ezzel :i kontatással emlékezett meg az ott látottak
'A Hétfői Napló tudősltólátől. —
kozóan már többen megcáfolták.
gresszus második napja véget ért.
ról és tapasztaltakról. A kiállítók kö
A keresztényszocialista szakszerveze
zül kiemelendőnek tartottuk a követ
tek országos koiigressziusa vasárnap
kezőket:
nyílt meg a régi képviselőíiáziban. Az
Bencze cipőszalon (IV.. Bécsi-utca) ki
dnöki megnyitó és a főtitkári jelentés
áltása nagy érdeklődést keltett. A cég)
u cipő-kézműipar terén vezető szerepet
ulán dr. Zibolcn Endre a keresztónytőit be és műhelyéből a Iegizfésesebb és
ttocíalistn szervezkedés irányzatáról
legjobb kiáfiitósu cipők kerülnek ki. ugv,
ártott előadást.
hogy a legmagasabb körökben is általá
Délután négy órakor a Vigadóban,
nosan kedvellek. Bencze Józsefnek a cég
nelynek nagytermét teljesen megtöifőnökének minden törekvése odairányul,
löttc a közönség, nagygyűlést tartót
hogy a magyar ipar fejlesztése terén a
Ausztria
kész
a
megegyezésre
kik. Székely János elnök ny. államtitlegjobbat eredményezze. Horthy ftfőméltóBécs, május lő.
megoldását, amelyre nézve megegyezés sága gyönyörűséggel nézte a szép cipőket.
<ár elnöki megnyitójában bejelentette,
Monlags- -jön létre
és Ausztria közt,
(A MTI. magánjelentése.) A
------------.
,Magyarország
. , ,
A NeuschloSs-Liclitig Repülőgépgyár és
hogy a külföldi keresztény szakszerveutalja arra, hogy Faipar R.-T. ismét tanúságot tett ama tö
tetek közül Hollandia, Svútjc, Stájer Zeitung jelenti: Szerdán, e hó I8-án kéz- | Ausztriát létérdeke
viszonyát tartós
dik meg a magyar kormánnyal a tanács- ! Magyarországhoz való v
.......— rekvéséről, hogy mindennemű faárucik*
ország, Lengyelország Ausztria küldöt- kóróst Nvugatmasvarorszúgról. Alighanem | barátsártös alapra .építse s ehhez a megkökben fölöslegessé tegye a behozatalt.
lék cl képviselőiket.
bogv a Ma- ■ egyezés útját kéréséé,
keresáé, amelyet habozás Gyártmányainak minősége és formái ver
ez az utolsó alkalom arra,í> hogy
Az elnöki megnyitó ulán Bernolák gyűrország és Ausztria .1fövendő viazo- nélkül követnie kell még akkor is, ha senyeznek a forgalomban levő hasonnemti
kló’.'
Nándor nópjőéti miniszter tartotta meg nyára nézve döntő kérdést kielégítő
meg ebben szembekerülne a cseh és (üélsztáv termékekkel. Ez tette lehetővé ennek a
Újból
beszédét. Beszéde megkezdésekor a oldásra juttassák. V,
— nyomatokkal j kívánságokkal. Magától értetődik azon- vállalafnM, hogy gyártmányaival a világ
kormány
képvisaletéfl)en
Véts
Já hangsúlyozni kell azt az óhajt, hogy, „a {bán, amin-t azt Mapr kancellár is mon- piacon jelentős szerepet biztosítson! ma
mert dolta, hogy érdekeirukct, különösen a.z élel- gának.
1
nos kultuszminiszter jelent meg. Hu tanácskozás megegyezéssel járjon,
......cu.. más
....... megoldás
—
-----'s kérdésében a leganesszébbmenöen
hogy minden
mezés
Köröndi Márton cipőguáros. (Kun-ti. 12.11
szár Károly, Benárd Ágoston is meg kétségtelen,
tartósan el mérgesítené a ké< ország egv- í meg kell óvni. A magyar részről
aki a tavalyi kiállításon is nagy sikerrel
jelent.
máshoz való viszonyát. Teljes nyomaték- ' telten hangoztatott, de előttünk numdíg veit részt, az idén is megmulatja, hogy aBernolák
lieszédéhen
rámutatott kai újból rá kell mulatnunk arra, hogy ' eltitkolt kijelentések szerint ebben az hazai cipőipar mennyire fejlődött és
arra, hogy a keresztény szakszervezet az a sajnos hivatalos helyről is kifejezett | irányban Magyarország legnagyobb elő szebbnél-szebb gyártmányokat mutat be.
tinár erős inlernacionális alapokon álláspont, mely szerint Ausztriának nincs ! zékenységére számitbaturíik, amely _olyan A Korondi-gvár szállít nagyban és ki■ áldozatokra is kész, ameTyek többszörösen csínyben, továbbá külön .javító- és mér
nyugszik. A magyar keresslény szak- . joga lemondani NyugaltnagyarorMágróI,
1
•miért, nr Sntánl-llatahnak | meghaladják NvusahnogyarorstóB érté- tékosztályt tart üzemben és az árut ház
szervezeti mozgaloni túl van bölcső és téves. (Ellenkezőleg,
kWsáslclen módon kinviUtkozlatttk, hogy ■ kát mint «Mml«erterm*lS területét Amz- hoz szállítja. Számszerinti megrendelése
gyermekkorán.
örlhnmel fosadnák e kérdés bármely I tria szempontjából.
ket levéli rendelésre is teljesít. — A kor
— Bárhogy is nevezze magát valaki
mányzó körsétája alkalmával legnagyobb
— mondta — aki a mi programunk
megelégedésének adott kifejezést.
kal egyetért, az miköziánk tartozó.
Azon kevés külföldi cég között, akik .1
Aszociális elvek gyakorlati megvaló
Keleti Vásáron áruikat bemutatták, csaknem
sításáról bc.zél ezulán. Első a föld
első helyet foglal el Bobé Damase és Tsa
reform, továbbá a mezőgazdasági mun
R.-T. (VI., Lomb-u. 11.) francia cégnek
kiállítása. Amint ismeretes- a cég francia
kások gyógyításának kérdése. Nagyon
‘ módszer szerint gyártja Budapesten a
fontos az ipari és kereskedelmi alkal
legkülönfélébb és a legizlelesebb likőröket
mazottak hirtositópénztárainak kér
{ és ma, amidőn úgyszólván teljesen el
dése. Az utóbbi időben hizonvos izgal
vagyunk zárva a külföldről érkező likőrmai kellett ez. Nagyon természetesnek
{ gyártmányok elől, örömmel látta a kiál
tartom, hogy ezerkilencszártizenkilenc
lítást látogató közönség, hogy a Hobé, gyártmányok Magyarországon milv válto
szeptemberében n legelső kormány
zsúfolt
A pünkösdi ünnepek kimozgatták állomáson a kirándulókkal
intézkedés az volt, hogy e munkászatos és elsőrangú minőségben szerepel
pénztár autonómiáját felfüggesztették, a níiíiv városok lakóit a fülledt laká hafóhid leszakadt Egyik verzió sze nek a kiállításon.
rint hét nő és eav gyermek meghalt,
saikból
és
megindult
a
nagy
vándorlás
A Hazai Fatermelő R.-Tt ezúttal először
az oda nem való elemeket eltávolítot
tizenhat ember súlyosan és igen sok
ták és a pénztárt ideiglenesen rendez a vidék, a természet felé. Különös ta könnyen megseliesülí. Més verzió sze állítja ki az Egressy-uton évő úja inán
■ berendezett gyárában előállított ovális
lálkozása
a
véletlennek,
hogy
a
sze

ték be. Igent tisztelt elődöm, Benárd
tizennyolc a halottak száma., rámáit és íeretlócelt. Ezek a gyártmá
gé.ív, levegő-éhes városi kiránduló rint
Ágoston (Égj' hang hátulról: Éljen!)
nyok voltaképpen az export számára ké
kat súlyos szerencsétlenség érte Kies (MTI.)
megtette a legelső lépéseket. Törvény
szednek, de a nevezett cég mégis egyrészt
Pária, május 15.
ben és Innsbruckban, ugyanakkor pe
javaslatot csinált. A javaslat nem ke
alkalmat akar adni a magyar művészek
dig a párisi gyorsvonat kisiklatt és az
(Hrvas.) A paris—főúrid gyorsvonnt nek arra, hogy megismerjék ezeket a
rült a türvénvhozás elé. Mikor én let
ebből származó forgaloiflzavar egy má az éjjel Uzerche és Le Vlgeois köztI legfinomabb kivitelű gyártmányokat, más
tem az ügyek intézője és elődöm tör sik vasúti szerencsétlenségei okozott.
vénytervezetét állanulmányozl.im, x A pünpkösdi ünnepeknek 31 halott és eddig ismeretlen okból kisiklott. Négy részt arra akarja ösztökélni a magyar
az államosítás kérdésének kivételénél, 33 suluos sebesült áldozat la van. Erről utas meghalt, három katona és egy művészeket, hogy ui utasításokkal és
kezdeményezésekkel járuljanak hozzá a
megfelelőnek találtam A kerületi pénz szóló távirati tudósításaink a követ civilutas megsebesült. A kisiklás kö magyar keretipar föllenditéséhez.
vetkeztében a Ferigneux felé vezető
tárakat önálló intézményekké kell fej kezők:
Kiéin és Fia finom pipereszappan- es
vonalon
próbálták
lebonyolítani
a
for

leszteni, a tisztviselőket azonban nem
Bécs. május >16.
galmai. de itt is baleset történt. La illatszergydr (Budapest, VII., Dob-utca
állami ulon fogjuk kinevezni. (Mozgás
Í.4 MTI mayánielentéte.) Szómba- ]Bac.bellerie pályaudvaron a 71. számú 13.) fehér díszsátorban állította ki régi
hátul.) Ez a? ón törvénytervezetem né
hírnevű gyártmányait, finom piperecik
tón és vasárnap az ünnepek mdall a vonat
,
siklott ki, amelynek hét utasa keit, melyek még bökeminöaégüek. Koz
hány nap múlva a nemzetgyűlés elé ke forgalmi eszközöket óriási tömegben I(
meghalt, harmincöt pedig súlyosan metikai szerei, gvógvszappanai és par
rül és hiszem, hogy rövidesen törvény rohanta meg a közönség, amely a már | ,
megsebesült. A forgalom
szünetel. füméi ugv belföldön, mint külföldön leg
erőre is emelkedik. E za tőrvény
ke megszokott tolongáson és veszekedésen ,
'ény a kefMTl.)
jobb bevezetett márkák gyanánt szere
resztény magyar munkásságp érdekeit felül hallatlan kíméletlenséget latiusi- |
pelnek. A kormányzó teljes elismerését
megvédi. Bízzunk n magunk igazáluin, tolt. Sulvosbltoíta n helyzetet az. Is, "•31
fejezte ki a cégnek.
a mi eszméinkben, no «z állanvhatalom- hogy a Bácshftl kiinduló vasutak nagy
Dr. Keleti és Muránál vegyészeti miár
han. Az államlKilalr u változó és egy része éppen az ünnepek elölt pár nap
rt. (Újpest) gyönyörű, gazdag gyűjteményt
jól elhelyezett ekraziUxjmba. azt bi pal beszüntette a forgalmat. A köteli
állított k| az általa gyártott főM-szépHett
Prisetftö Dean glízot’pUsével!
zony fel is ro1d>unChat|n. Belső ener Mauer községben, ahol még jár a gőzv?gvlfe»tékekbÖI és ólomföhérből. KiáUitolla azonkívül n viláflldrfl, nem mérgező
giát azonban elpusztítani néni lehet. üzemtt vicinális. egv Idősebb hiv atal- j A FSHÉR DÁMA
LoMftLtJvety,
s
flaíystcrB
amcrtlrat
Hlmatarrat
fertőtlenítőszerét, a Lvsoformöt. A társa
Az első tiszti iselökel mi nevezzük ki, noknőt nyolcéves hűvel együtt a tő- j
Előadások: 5, 7 4s W. órakor
ság megalapítóját és vezérigazgatóját, dr.
ezek a munlcMág érdekeit tudják majd meg a vonat alá taszított. Mindakettő
PénatAr. délelőtt 1 ill-'-fl-i-j délután 3 órától g Keleti Kornélt a kormányzó megszólítószem előtt tartani, l'.s ha a lilzt’üselő szörnyethalt. Tnlln közelében a nyílt;
Sóval hintette ki és megelégedését fe
és a munkás érdeke szentbe kerül, kl- pályán egv férfi holttestét
találták
jezte ki előtte.
jelcnietn, a munkás érdeke lesz az első meg. Bizonyosra veszik, hogy az illető
Naponta est* 7 órakor
Lauh Llpót deklromofyyár (Csengerycsütörtök, szombat,
Az' én politikám nem tőkecllenas, a túlzsúfolt vonatról esett le.
vasár- és Hnnepnapd.it utca 47.1 saját gyártmányú elektromoto
%4 órakor a szenzá rokat s dinamókat mulat he.
meri a tökére nekünk szükségünk lesz.
Innsbruck, május 15.
amelyek
ciós
’nsl rekordurua má
iiKtumi
ívnurti- i
Városiig®1
Ibi azt elveszítjük, megszűnik a termeműsor! Elfladás u‘án ugv modern külsőre, mint szerkezetileg a
Késő este elterjedt itt az a hireszle- ,
villamos közlekedés | j külföldi gyártmányokkal eg.\ ciuauguak.
léa lehetősége
Tclelvo-szám: 55-55
> lés. hogy Sccspitz achcnsceparti hajó

Bernolák
a mun’cásbiztositő
államosítása ellen

Szerdán
útból megkezdik a tárgyalásokat
Nyusatmasyarorszásról

Kisiklott a párisi gyorsvonat

A forgalomzavar újabb vasúti szerencsétlenséget okozott. Saespit
achenseeparti hajóállomás hídja leszakadt. A bécsi vonalon a vonat

MOZfiŐRgP-OTTHOfi
a vaOMacssta
(

Cibku*

mi. MJnros 17.

HÍREK

HÉTFŐI NaPLO
külföldi jurv elé vezették, amelynek tagiái gróf Scamplnelll, Kamcrer bécsi és
Schrodl József hírneves nemzetközi kutya
szakértők voltak. Délután miikotorékverseny volt, amelyen rókák, foxterrierek és
tacskók vettek részt. Pünkösd hétfőjén a
rendőrkutvaversenyt tartották meg A
verseny délelőtt 10 órakor kezdődőit
a versenyen a .magyar komondorok és az
úgynevezett pummikutyák indullak, A
versenyt délután ts folytatták és es‘4 7
órakor ért véget. A verseny eh dija József főherceg tiszleietdiia volt.
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— Életuntak. Dolicsek Emil 46 éves dönteni azt, hoCv a közönség a legkö

lakatos Anikó-utca B. számú lakásán is
meretlen méreggel öngyilkossági kísérle
tet követett el. A mentők a helyszínen
hagyták. — Kollár Julin 17 éves háztar
tási alkalmazott az Atlila-nt 15. szám
alatti lakásán szolgálati helyén öngyil
kossági szándékból nyitva hagyta a gáz
csapot. A kihívott mentők holtan talál
ták. Holttestét a törvényszéki orvostani
intézetbe vitték.

zelebbi műsorok egyikén miiven fil
met óhajt látni. Igv tethát mindenki
A kopott pesti utcát
maga választhatja ki kedvenc filmjét.
aranynyal öntötte végig a májusi nap
Szavazólapok a szavazás módjának
részleteire! a pénztáraknál díjmente
fény: a pünkösd tavaszi zománca meg
sen kaphatók.
építette a várost, ahol esztendők óta
csih» szomorú ember lakik. Mintha a
* A Corso-mozgóban ma Gunner Tolnaes parádés alakításában, a ..Promentbékekorszak gyöngyvirágiilahi ünnepe
heus
‘‘-ban gyönyörködhet a közönség.
tért volna vissza: karavánok keltek
Egész héten mindkét ré«sz egy előadás
útra a zöld perifériák felé, frissen lak
keretében kerül bemutatásra.
kozott autók és fiukkcrek száguldtak a
* „Blg-Bll-Barry“ a Royal-Apolló—' A demokraták értekezlete. A
ligetbe, a kávéházak terraszain fagy
ban és az. Omniában. Az
ntóévad
laltot eltek, s a hadai korcsmákban idei nemzeti demokratapártban vasárnap
eddigi
leg'nagyoM) filnicsenrónye, a
libát és vattái)® göngyölt szamócát ren délelőtt Ugrón Gábor elnökléscvel né
* A Vigszinházban a Piros bugyellá- ,Big-Bill-BaTry“ kerül e héten szinte
pes
értekezlet
volt,
melyen
a
párt
el

deltek az életmüvészek, akik minden
ris, A hattyú és a Gyémántköszörüs vál a Royal-Apolló'liíin és az Oniniálwin.
primőrből először szokták kivenni a nöke beszámolt annak az akciónak takoznak e hét műsorán. A Piros bu- Három héten át az izgalmas és hajrészüket. Mintha csak gonosz álom eredményéről, amelyet a párt <iz adó gyelláriist hétfőn, szerdán, pénteken és meresztő artistabrevurok, lovaskaLanméltányos és igazságos vasárnap adják mindenkor az ünnepi
lelt volna az utolsó hét esztendő törtié- törvények
dok és ismeretlen trükkök kifogyha
nete: friss és vállalkozó fótiakkal, ra végrehajtása érdekében megindított és előadás parádés szereposztásában.
tatlan sorozata lesz a film cselekanény*
gyogó szemű kis nőkkel volt tele a vá közölte az értekezlettel, hogy a pénz
* A Kék mazur előadásai iránt oly és a főszerepeiben kél irtolérhetetlenül
ügyminiszter
kilátásba
helyezte
a
párt
rendkívüli az érdeklődés, hogy a Király
ros, melyet n fölötte átvonuló viharok
ügyes artista, Edith Johnson és Wilfáradttá és öreggé tettek. A régi, ked legtöbb kívánságának teljesítését. Ez Színház jegypénztára, valamint a többi liam buncan (utóbbit már jó! ismeri
ves, mosolygó és életvidám pünkösd után dr. Deményi Aladár előadó ismer elárusító helyek kénytelenek voltak csü a közönség) excellál. Az első résznek
törtöktől kezdve e hét végéig, vagyis
tette
az
192O:XX11L
t.-c.
sérelmes
in

volt ez, a bekövetkezendő nyári örö
tézkedéseit, majd Vázsonyi Vilmos folyó hó 22-ig bezárólag érvényes jegye „Az arany menyasszony1* a címe. Meg
mek uvcrtür.je: legalább külső lát
ket árusítani.
előzi a darabot egy pompás amerikai
szatra, annyi sok keserves esztendő élénk figyelem közben fejtette ki ál
* Qóthék este hatkor is föllépnek a burleszk. Az előadások egyformán, úgy
után, ilyennek festett. A valóságot leg láspontját az adókérdésihen.
Renaissance-Szinházban: ők játsszák az a Royal-Apollóban, mint az Omniában
— Halál a vonat tetején. Hosszú uj film revü keretében a Hamar egy a»zfeljebb az juttatta az eszünkbe, hogy
5, 7 és 9 órakor kezdődnek. Jegyek
a kocsiért, a libáért a szamócáért sok szünet után megint áldozatul esett egy szonyt! cimü roppant kacagtató egyfel- Báninál is.
könnyelmű ember a vonal tetején való vonásos főszerepeit.
Ezenkívül Gáoh
kal többet kellett fizetni, mini valami utuzásnak. Szepesi Ferenc, a ceglédi gya Lilla. Sólyom Janka. Sárossi Mihály
* Szenzációs uj műsort mutatott bo
kor egy hathetes osztendei nyaralásért, i logezred géppuskás osztagának huszon iuagánszíímai a Sátán hegedűje cimü
pünkösd hétfőn a Kerlmozi. A híres
De ezt csak a gazdagok vették észre: a; hároméves közlegénye a vonat tetején fantasztikus
......... ..........
filmjáték Wegener Pállal Alberlinivel a főszerepben Ég és föld
zugligeti kirándulók, a Margitsziget in- j utazott* Ceglédről Budapestre. A kőbányai i és Lídia Salmauowával a főszerepekben
között a címe annak a filmnek, mely
gvenzenét élvező sétálói, a Svábhegy áthidalásnál fölágaskodott, mire a hid 1 és egy mulattató filmbcdiózat gazdagít- '
nél érdekfeszitőbb, izgalmasabb filmet
' ” az uj programmot.
szerelmes párái abban az illúzióban él vasgerendáiba vágódott a feje. A szeren- ják
♦ Szenzációs siker a Városi Színház már régen látott a budapesti közönség.
hettek, hogy minden ott kezdődik újra, esetlen katona szörnyethalt. Hulláját beban, Az a jó hir, amely a Szerencse Az elejétől végig eleven cselekménvü.
ahol 1914-ben elhagyták. A pünkösdi szállilották u iboncbani intézetbe.
Megzzurkálta
a
feleségét.
Nádaski
tánc
cimü operettet megelőzte^ teljesen mozgalmas filnuniinek. mely tele van
napsugár mintha áthidalta volna a vér
21 é
asszony Újpesten a Bá- , beigazolódott a Városi Színház szombati attrakciókkal, olv sikere volt, hogy so
tengert, mely békebeli világun‘kt'61 el Gimláné
thoii-iitca 5. szám alatt levő lakásán teg- ' bemutató-előadásán. Talán még sohasem káig fog a publikum emlékezetében
választ bennünket.
nap délután vitatkozás közben összever*- > nevetlek annyit, mint ezen az estén, anii- maradni. A műsort a „Select restau
- Sebestyén Károly jubileuma. Dr. i kedett iférjével. A férje felháborodásában < ben egyforma érdeme van a dara! mulat- ; rant" cimü grandiózus fimeril d vígjá
Sebestyén Károly most huszonöt éve, I előkapta a bicskáját és összeszurkálta fe- I ságos szövegének és a friss előadásnak, ték egészítik ki. Az előadások 7^. és
hogy megkezdte tanári pályáját. Kulié- j leségét. A férj kése tizenegy helyen se- [| A két primadonna, Magvar Erzsi és 9 órn után kezdődnek. Telefon 11—-47.
’i*“ Tisza Karola egyenesen szenzációs volt
gái, volt növwt’dékei és nagyszámú tisz bűzte meg a szerencsétlen asszonyt. Egy
’ A Mozgókép-Otthon u.i nagy ameri
telői és barátai meleg. bensőséges fin- ■ rendőr előállította a férjet .a közeli őr- játékban, énekben és megjelenésben egy kai műsora pünkösdi premierjén két
szübára. Ezalatt a mentők az életveszélyes aránt. Snrkinli Aladár, akit ette a da
pepiéiben részes i tették őt ez alkalom- [ állapotban lövő asszonyt a Károlyi-kór rabra hozattak le Bécsből. tapsckánokal nagyszerű újdonságét hozott ,.A vad
bői. Az ünnep a Pesti Lloyd társulat házba vitték.
váltott ki mókáival és vele együtt ünne macskában'* (5 felvonás). A szépségéről
és művészetéről egyaránt hites Priseilla
dísztermében folyt le vasárnap délelőtt.
Lengyelország be akar lépni a pelték Sziklav Józsefet, aki a Szerencse Dönti nagyszerű alakításával, azután a
A kormány képviseletében jelen volt
kis-ántántba- A Tetnps Sapioha hor-1 láncban aratta művészi pályája egyik leg .Fehér dáma" (5 felvonás) cimü ame
ifj. háré> Wlassich Gyula. továbbá ott
cég külügyminiszter nyilatkozatát közli nagyobb sikerét. Solvmossy, Hahnay és az rikai erkölosregóny, a bájos T<ouise Ló
egész együttes mindenképpen kitett ma
voltak Ilubay Jenő, Vadász Lipót, Sán
a lengyel kormánynak Csehországihoz gúért. míg ftz operett kiállítása méltó véi y főszereplésével ós érdokfeszitő tar
dor Pál, Thot Imre, Rákosi Jenő, Ba
való viszonyáról. Sapiöha herceg kije keretéül szolgált ennek a nagysikerű pro talmával ragadta el n közönséget.
lassa József, Bánóéig József, Váradi
(5. 7. 9.)
Antal, Hegedűs Lóránt pénzügyminisz- lentette, hogy Lengyelország és Romá dukciónak.
* Elssler Fanny — filmen. Az Uránia
♦ Simonyi Mária, Roross, Petheő, Ha uj mfisora ragyogó világot hoz a néző
ler levélben mentette ki távolmaradá nia közöli barátságos tárgyalások vol
sát. Az. üdvözletek sorát Kéky I>ajos, a tak. E tárgyalások sorún Lengyelország bos és Bérczy játsszák ..Az apám fele- elé: fejedelmi udvarok fényét. Ez a fény
u kis-annlantba való belépésével is fog- | „,„'nek
sé.x,'i.______
___
“
a
fŐSzorép'cit
és
tökéletes
I kísérte pályafűtás&n a múlt század eleSzínművészeti akadémia tanára nyitotta
vmj ü.troük vniéiőLuoUid
lalkozlak. Sápiéi) a herceg kijelentette, , együttesük
estéről-ostére mogkaengtnf ja i jón a sépséges Elssler Fannvt. a ‘lánc kimeg, aki a kollégák nevében köszön
hogy Lengyelország hajla/ndó volna ar ! és elragadtatja a zsúfolt házak köz.on- ! rálynŐjét. Élete egész, regény volt. Menytötte melegen a jubilánst. Ezután Gontra, hogy a Kis-unianium
kis-ántántba vám.
való ne
belépéséicpese- ij ségét. Ez uj Vertieuil-fiar-.tb a maga ; nvít suttoglak erről a hajdankori szaló”«sröfli Frída intézett hozzá szép beszé in,
s helyzeteivel, sziporkázó szelle
vei kibövitse Romániával kötött szövet- |
det a volt növendékei nevében. Bárdos . ' Z .. .. 1.
a legjava francia darabok i nofclbah és a bécsi udvar cíikeUcs feszes
Z, — ( n .Alllvü M •> rtl P*1L t A I 1 mességével
.IC. S€* t
ségónek
kereteit,
ezt
azonban
a
mostani
; köziül
való és a tavaiji párisi SZezón ki- ; világéban, ahol a szegény fiatal reichArlur a volt, gimnáziumi tanítványai
köTÜlimények
nem
engedik
meg.
Fő

i emelkedő síkre volt. E hét raüsórát i síadli herceg, a napóleoni sasfiók álmodta
üdvözletét tolmácsolta, véftiil Illés Jó- |
oka ennek a Varsó és Prága közölt aa j „Az apám felesége
. “‘ dominálja, mellette a dicsőség álmait. Elssler Fanny történőzscl egyetemi tanár a barátai nevében
tescheni terület dolgában fenálló diffez~ Ii Strindberg Mámor.
Mámora és a Buta ámbár ' tét eleveníti fel éz. a film is és teszi számondott üdvözletét. Sebestyén nieghai munkra fdefihetelfenné. Az Uránia elő■ szerepel a műsoron.
tolta-n köszönte meg az üdvözléseket és rencia.
Egy hatvanhárom éves asszony ön-j
-- —34
.. —35.. _A Renaissftnce- ! adásai 5, 7 és 9 órakor koz,(lödnek.
31——
32-33
beszéde végén bejelentette, hogy e n®p
fehér páva" az Omniában
hétfőjén
dél- Színház nagy vigiáték-sikerének. n Pesti . * „A
emlékére tízezer koronás alapítványt gyilkossága. Pünkösd hétfőién aszámú | asszony c heti előadásainak a furnusóJ; : és a Tivoliban. Németország idei
utáni órákban a Hunyadi-tér 9.
lesz, melynek kamataiból esztendőről Irózhoz.
hívták a mentőket, ahol a ház j jelzik ezek ft számok, amelyek az Apri- I filmtermelésének egyik legnagyobb síesztendőre a Színművészeti Akadémia padlásán az egj ik gerendán felakasztva ' 1 isi bemutató óta a telt házak szakada-t- . kert elért darabja, „A fehér páva",
eSy-(‘gy végz<"> növendéke kopjon jutal találtak egy öreg asszonyt. A mentőknek ■ lan sorát is jelentik. A Pesti asszony e I amelyet E. A. Djpont rendezett és
mat. A kuHu rúnák egy, magát megne nem akadt már dolguk, niintbogy kon- . heti előadásaira is már Aritíitja a jex.vc- ■ amelynek főszerepeit a kitűnő Hanti
elővételi
vezni nem akaró barátja, az ünnepség staUlták az órák előtt bekövetkezett ' két a Rcnaisiance-SzinJiáz
[ Mlerendorf és a hépstMtrü Brit Ifegesa
elején 2000 koronát adott át neki — halált. Az öreg asszonyról megái lap;- : pénztára.
a berlini Hofoijrcr príma-halié rinúíjai
folytatta •— kulturális célra, azt is ha tották, hogy Stern Samuné a nene és I ♦ a Scála-színház megnyitása. Szom- i játsszák. Az Ömniáiban a „fíig-fíilhatvanhárom
éves
volt.
Tettének
oka
balon,
14-én
nyílt
meg
a
ScAla-szinház,
sonló rendeltetéssel bocsátja a Szín
művészeti Akadémia reauleíkezésére. Az ismeretlen, hozzátartozói azt hiszik, hogy Blanquctte világhírű operettjének, a , Barrli" előtt kerül színre a film, a Ti
súlyos és gyógyíthatatlan idegbaja kér- Rjp van Winklelick az előadásával Kör- voliban
pedig elsőrangú lMirleszkok
ünnepség a Himnusz elé ne kieséivel ért gette a halálba.
| nyey Bélával a címszerepben. Lisboth egészítik ki n kitűnő német drámát.
véget.
— A Horánszky-utcai főreáliskola ju-! hármas szerepében pedig Láwws Luci- Az előadások a Tivoliban 5, %7 és
Az Apponyi-ünnep
rendező bileuma, A VIII. kér. községi főreál- ' val. Az érdeklődés ez iránt a nagy apbizottsága 'közli, hogv az ünnepélyen i.«kola az idén üli fennállásának félszá- parátuisal előkészíted előadás iránt, %9 órakor, vasárnapon és Ünnepnapo
részt venni óhajtó küldöttségek beje zados jubileumát. Pünkösd vasárnap ‘ rendkívüli.,. Jegyek a Bcála szánház ösz- kon 4, :/i6, Jár8 és 9 órakor kezdődnek.
a Scála-szinhá* pénz
..... előadásaira
z
lentését csak május 12-éig fogadja el. reggel háromnegyed kilenckor a tanári rzes
A Bazilikába, illetVca a Vigadóba csak testület a növendékek és volt növendé tárón kiviil, a Király-szinti Az pénztárá
nál. a Magyar Színház pénztáránál, a
kek
zászló
alatt
vonultak
a
Jézus
szent
meghívóval lehet belépni. A meghívó- szive templomába hálaadó istentiszte Bárd-fóle jegyirodában. Kossuth Lajostat a nagybizottság és a küldöttség letre. Istentisztelet után az intézet elő utca és Andrássy-ut és a Szifllapön jel iiniimihik kabin-osztAly iiiiiiiiiiiiiii
topjai május 24-ikétöl (kedd) május csarnokában leleplezték az emléktáblát, zett többi elárunitó helyen kapható.
Tónus
Indulás:
2'-ém (péntek) délután 4 és 6 óra kö mely a háborúban elesett 24 növendék
v Zsúfolt házak tapsoltak eddig Mauretanla 3M20 má . 21, jun. 25
pött vehetik át a rendezőbizö!íság iró emlékét örökíti meg.
Carmania
24770
má
. 25, jun. 25
minden este a Jardin de Frirtt-han. A
48190 má . 28, jun. 18
niában, Váci-utca 62.
Aki egyszerre kétfálekéApon lelt kabaréban Fenyvesi Emil és Benedek
_______ Aqultanla
137M
Hm.
of
India
iun
us 4
— Kutyakiállitás és rendőrkutyaver- öngyilkos. Kovács József 46 éves jó Margit fén vés sikereket arat, úgyszintén
24770 junitts 11
___ _ Cafonia
“ny a Tattersalban. A'asámap délelőtt módú. kereskedő a Nvul-utea 18. szánt Borost és Bélccfhi, A Tabarin közönsége
junius
11
ümperator
52117
alatti
lakásán
érdekes
módon
köveiéit
el
!
<o
kat
kacag
a
.Í;.L.
ókúh,
’
"Z
*0 órakor tartotta meg a Magyarországi
i Jazz-banda zcncmókáln és
18620 ítmius 25
J'-htentésztők Országos Egyesülete ezévi tegnap délután Öngyilkosságot. Lnkásánnk 1 ZHjoS tapwkknl jutalmazza Litsai é» Bárdi Saxonia
Albánia
I.W)
jtinins
18
^'.’kiámátóf fa mükotorékversenyét. A második emeleti erkélyéről levetette magét c|eKúiis táncait,
11929 junius 22
'"IIíIbsI József főherceg távollétiében .Vei* | az utca kövezetére, de még végzetes ‘ ♦ A Színházi Világ, Kardos István Calnbria
Felvilágosítás > Vili., Baross-tér 9
tfowj inu-p f|r rendőrfőkapitány oyí- i téllé előtt, hogy bizonvovan sikerül jön az népszerű hetilapja Blaha Lujzától hoz
is■ vett
meg. A kiállításon a tÖMierer főnyi öngv'lkösíága, gyorsanölő
cikket a riros
Piros ong.vBLiarisroj.
bugyellArisról. uutm
Guthi nő
So-
.
• mérgei
.
.
eiKxet
*°kcIő közönség soraiban ott volt Auf/uaz- be. Tettét a fiázbeliek szerint semmiesetre mától humoreszket éa megkezdi Rtakaí FŐVÁROSI ORFEUM
—j okok miatt, pcfonc ..Férfisirás" cimü nagyhatású Nagymezó-utc« 17. fitazgatók Keleti és Rlbner
7 ‘‘‘hercegnő, József Ferenc, főherceg és j sem köveUietle el anyagi
i-e főhercegnő. Nádossy főkapitány és ' hanem valószínűnek tartják, hogy ideg- regényének a közlését.
I, AZ UTOLSÓ DFUÍt Minden este
_ ______
kényszerítette_ öt végzetes tettére. |
ö’t’ai/ la jós, az egyesület főtitkára ve- _Ívnia
♦ Amerikai újítással próbálkozik
liK
hörtíl a főhercegi családot a kiál- | A mentők életvHzélves állapotban a Já- j
.
órakar
* a Kerlmozi. Szavazás utján akarja el- c. nagy látványos
s területén, A kutyákat egy háromtagú nos-szanalóriumba szállították.
__ pünkösd.

Színtitiz és filmujdonsáSoK

CUNARD LINE

*

A pünkösdi sport
események

HETfO) NAPLÓ
Pölfískei-bénes Balblnusa (Nagy Géza)
nyerte meg könnyen Basa és Trojaner
előtt, mig a nagy favorit. Harsona, sem
mi szerepet se játszott a versenyben. A
fiatal, rendkívül rokonszenves és nobili
sán vezetett istállónak a Trial Stakes
után ez második klasszikus diadala volt s
az istálló máris népszerű tulajdonosának,
Boros Gvulának, aki egyidejűleg Bécsben
Róka nevű ügető-lovával megnyerte az
Ügelő-Derbyt is, a sport életében teljesen
iij „double ewent" sikerült ezzel. Balbinus győzelme után meleg ovációt rendez
lek hívei a népszerű istállónak. A két
pünkösdi nap részletes eredménye ez:

röl értesülünk — legközelebb kiválnak wv,u/K<^cr
Goldfinger vo
és u<
Gross
Béla igazgaDUÓ
uoo MVIU
lók. Mindkét igazgató a bank faoszíályának vezetésében vett részt s "elük
Ililb Jenő és Fónagy Aladár kiválásá
val immár négyen
távozlak a bank
igazgatóságából.

1921. MÁJUS I?.
MÁSOLAT.

Budapest
VII. "kerületé.
----•
. székesfőváros
.
* X
v*-“IBIS*
mint
k ®,u•J*™'«»Ra, rmot
rendőri büntető
’ vi f L
A sz^
Labdarúgás, torna- és futóverseny
kosfővárosi VII. kér. elüljáróság.
A pünkösdi labdarugómérkőzések főelsőfokú rendőri büntető bíróság a m^.
tartott tárgyalás és illetékesség inegálit
tseménye a Leipziger Spielvereinigung
pitása után az 1895. évi XLVI. t?-c.-ta
rsaiuilának első budapesti szereplése volt,
á német csapat várakozáson felül jói ját
Az Első Magyar Biztositó üzletered- ütköző kihágással terhelt Ko>vács Jószott, Mr mindkét nap vereséget szen
ügyében
következőleg Ítélt*
i ménye. Az Első Magyar Biztositó Tár zsefné
vedett. Külön erénye a lipcsei csapatnak,
saság igazgatósága közli, hogy a vá Zsámolyi születésű 47 éves r. k. vallásii
bogv a második félidőben mindkét játék
lasztmányi ülés elé terjesztett 1920. évi ; Kovács Józsefné piaci árust, budapesti
tolymfáa jobb eredményt ért el elleniemérleg 7,915.615 K 63 f tiszta nyereséget < lakost az előírtnál kevesebb zsirtartalmu
lénél.
II mutat ki. Az igazgatóság és felügyelő tejföl árusítása által elkövetett és az
FTC—Leipziger Splclvereingang
3:2
bizottság egyértelmű indítványa alapján 1895. évi XLVI. t.-c. 1. és 3. §. d) pont
|3.ö). t)llöi-4it. Nagy közönség nézte vé| határozattá lett, hogy a folyó év május jába ütköző 'kihágás miatt a 3. §. c) és
tig a nemzetközi mérkőzést, amelynek
Hétfő
i hó 27-érc egybehívott közgyűlésnek min d) pontja alapján 3 napi elzárással az
megjelölt
tiső félidejében a Ferencvárosi együttes
n §-ának —
•*««
í. 1. MArchen (3 Szokolai), 2. Gyere ve den egész részvény után az 1920. évre , 1901. évi XX. t.-c. 23.
” ’
fordítandó 30Q
300 K. szóval Há,
Háizép játék mellett három gólt ért cl lem (pari Altmann), 3. Romanelli (8 ,Ro- 800 korona osztalék kifizetése fog ja- | célokra
Pótbüntetéssel, ennek
Kchivartz. Pataki és Nikolsburger csatá jik). Futottak még: Rendbontó, Wolfgang. .• vaslatba !-__„:..i.
hozatni, Az
á Első magyar 8,000.000
eisetén 1K
15 —
napi elzá
koronát kitévö részvénytőke
és ugyan- behajthatatlansága
n
"+"4’
tok révén. Szünet után megváltozott a Tót.: 20:66, 20:28, 20:26.
|.........................
'
h'tték képe és a német csatárok sztóp já
II. il. Tullius (2% Nagy G.), 2. Korom olyan összegű tartaléktökén kívül 50240174 rással bünteti, köteles lévén ezt az ősitékkal Schmldt révén érik el az első gólt. (2 Schejbal), 3. Dáridó (5 Altmann). Fu K 07 f-t kitévő tűzdijtartalékkal rendel- szeget és a felmerült 80 K vegyvizsgáladijat 15 nap alatt végrehajtás terhe
1 második Wilhelm öngólja volt
tottak még: Csajkás, Talmi ezüst, Boroe- kérik, mely utóblú a társaság saját szám ;; ti
Kispesti AC—TTC 1:0 (0:0). ÜHői-ut. vics, Istenadta, Gourmet, Loyal. Tol.: lájára eső tüzdijtlie^éfel 100%-ának felel ! niellett megfizetni. Az elzárás alkalma
Bajnoki mérkőzés, amely a Kispestiek 29:60, 20:26, 26, 28.
í meg. Ezen tüdijtarbalékon kiviil a társa- [ zása esetén az élelmezési, valamint a
netán felmerülő költségeket a terhelt
Megérdemelt győzelmével végződött. A
III. 1. Lóra II. (5 Schejbal), 2. Zsendice ság dijtartaléka a bábom folytán cl nem sajátjából tartozik viselni. Egyúttal el
[yőztes gólt Eiscnhoffer rúgta.
(2% Nagy G.). 3. Sefüsefa (1Vj Esch). számolt külföldi üzletekre még külön rendeli a büntotő bíróság, hogy ez az
MAFC—Vas- is fémmunkások 0:0. Baj Futott még: Obulus, Prachtweibcrl, Tscha- 1,549.663 K 90 f. A külön tartalék összege
Ítélet a terhelt költségén a ..Hétfői
ioki mérkőzés. Biró Tócsái Pál.
bouk-Kosch. Tót.: 20:132. 20:50, 50, 42. 8,906.249 K 88 f, a jég-kiilöntartalék
cimü lapban egy ízben közzétóRákos palotai TK—KAOE 1:0 (0:0). j IV. 1. Rózsás (3 Esch), 2. Baroda (8 2,000.000 K, mig az életbiztosítási összegek Napló*'
líásodosztályu bajnoki játék. Nagy meg- Csiszár J.), 3. Clairatte (3 Pretzner). Fu- fedezetére szolgáló díjtartalék 259,823.820 tessék.
Megokolás: A vegyészeti szakvélfr
lepetés a KAOE veresége.
| toltak még: Miért is? Azadeh, .Nevin, Su- K 46 fillér.
mény szerint a terheltnél talált
............tejfel
MAC—Postás 0:0. Barátságos mérkőzés, lámith, Cigánvleány, Előre TI., Szép
A Wiener Kommerrial Bank igazga az előírásnál lényegesen
_
...........
.......zsir.
kevesebb
kályauvatús keretében.
Leány, Spiritistin, Bábuéi, Furfang, Alfa- tósági ülésén a budapesti fióknál kine- tartalmúnak bizonyult. A hamisítót ki
MTK—Leipziger Spielvercinigung 3:0 ■ Afferl. Tol.: 20:80, 20:40, 84. 42.
veztett?k: Kosztolányi Imre. Pogáaiy nyomozni nem sikerült, ennélfogva a
tl:0) Ilungária-ut. A németek hétfőn is a
V. 1. Másli (6M0 Schejbal), 2. Jolly Miklós és Tolcsvay Henrik cégvezetők tejföl hamisításáért senkit sem lehet
Második félidőben játszottak jobban. Az (12 Szjibó L.), 3. Hontalan (3 Szokolai). igazgtaó-helyettesekké;
Alföldy Imre, megbüntetni: ellenben meg kellett bün
klső részben az MTK Molnár, Orth és Futottak még: Sincerl, Máhbonbeh, Es Ad ám Ferenc, Burger Miklós, Kubovits tetni a terheltet, mert a leletjegyző,
Kertész II. íVnén érte el góljait. Utóbbi war, Einmal, Lagos, Robin, Mesebeli, Mihály és Manó Ferenc főtiszt visel ők, könyv tanúsága és terhelt saját beisme
izatlai csatárt játszott, míg középfedezet Etui, Hárfás Adamántus, Bargóm. Tót.: továbbá Bérezi Béla főpénztáros cég rése szerint is ő árusította azt a tejfölt
Vyul volt. Szünet után a mérnetek sokat 20:30, 20:2’4, 30, 26.
vezetőkké ;
dr. Fischer Emil, Gál A büntetés kiszabásánál súlyosbító kö
tinradiak, de gólt a jól működő MTK vé- j VI. 1. Uránia (2^ Pretzner). 2. Gjunia László, Pálfi Lajos és Weitzenhoffer Re rülményül szolgált, hogy a terhelt ha
Ideminel szemben nem tudtak rúgni.
(14 Nagy G.), 3. Iburg (6 Altmann). Futot zső disziponesekké; Rényi Jenő és Ro- sonló kihágásért már büntetve volt és
KAC—FTC 3:0 (1:0). A Ferencvárosi ! tak még: Black Girl II.. Harmat II., Ficsur, senfeld Simon revizorokká ós Kotzig éppen ezért — fenthivatkozott t.-c. 7.
tsapntban sok tartalék játszott. A gólokat I Rózsalovag, Ursus, Rózsi TI. Sank Bern- Károly segédtitkárrá.
§-a értelmében — most már az ítéletnek
Az Industria-Bank osztaléka. Az In- hírlapi közzétételét is el kellett rendel
Eiscnhoffer (2), Ferzmás (1) rúgták.
|1 bard,
lhuilu ovicauia
Setesuta, Lotti, Lángzó, Mátyásföld,
Myrmyorwd,, >921. /ui tárná,ibalnok- !
Man/i'a/, Helia. Tót.: 20:56, dustria-Bank Rt. május hó 12-én tartott ni. Ez ellen az ítélet ellen annak kihir
c -'
Ilire
■ rendes közgyűlésén 8%, részvényenkérnt detésétől számított 15 napon belül ennél
iágát iPátszlhy
(BTC)1 rivArlri
nyerte meg ellenfél • 20:34, 172, 58.
16 korona osztalék kifizetését határozta a kér. elülj áróságnál szóval vagy Írásléikül. A csapatbajnok 1. BTC, 2. VÁC.
Vasárnap I eL Az igazgatóságba Jasztrabszky-Ló- bán előterjeszthető felebbezésnek van
Budapest 25 km. futó bajnokságát Kilálu Pál nyerte meg.
I. 1. Oldd (1!A r. Szabó S.) 2. Fox-Trott nyay Sándor, a felügyelőbizottságba Ló- helye.
Budapest. 1921. évi május hó 8.
FI. (3Vi Szabó L.) 3. Livorno (6 Szalai). nyay István választattak be.
Rákossy s. k., kér. elüljáró. mini
A Salgó-Tarjáni Kőszénbánya RészFutottak még: Borongó, Abanoz, Árion II.,
<— Futás Budapesten keresztül. Pün
vény-Társulat megtartott rendkívüli köz rendőri büntető bitó, h., főjegyző.
Pomcranze,
Brigitta,
Rado,
Sans
Blague.
kösd hétfőjén délelőtt 10 órakor rendezte
gyűlése 82.500 uj részvény kibocsátását,
Tót:
20:38,
20:26,
30,
32.
i budapesti k»"rletpar-ar)icsnokság monstre
A pénzügyminisztérium 15800. számú rendeletével
II. 1. Vogt (8 Tass), 2. Kemenate (6 ezek névértékének a tartalékalapból va
httóversenvét, amelyen huszonkét iskola,
előirt pótadóval együtt a
I.). 3. Palmyra (6 Rojik). Futot- ló fedezését és az így teljesen befizetett
Byofc polgári egyesülőt, a budapesti kőrt- Takács
részvényeknek a részvényesok között
taik
még:
Salvia,
Pintyőke,
Mulatós,
Mahttparancnoksághoz tartozó tíz tiszticsapat,
Lacfrima,
"
’
"Betise, részvényeik arányában történő elosztását
azonkívül tizenkilenc csapat legénységi lapart. Varázsfuvola, Színésznő.
Tót.: határozta el. — A kibocsájtás időpontjábltományfoeli katona vett részt, összesen Kótyagos, Ouragan,
1 nak és módózatainak megállapításával
20:278,
20:90.
50,
92.
körülbelül ezerötszáz futóval. Tizenegy
a közigyülés az igazgatóságot bízta meg.
1
III.
1.
Balbinus
(3
Nagy
GJ,
2.
Basa
óra íeie
felé ertKezeii
érkezett meg Horthy
Miklós aorkorrtra
noriny
niiKtos
~
—
,
.
„
.
.
mánVT>, két tóval és kíséretei. MoRér- •’ Sctótta ). 3 TrW»« (3 Eschk FalótA Magyar-Cseh Iparbank Rt. igazga
i,
Harsona,
ára f. évi március 1-től
tódkor a katonai zenekar a Himnuszt '»k
í„ur'l,a™s’ Zasr<?' H”Eon" tósága Novotny János, a BöihmiBöhe Inu. Agyulöves
x
• jelezte
• i i a csapatok ibe- ■■ Akadékos. 20:76.
20:76, 20:26.
20:26, 28, 28.
dustria Bank vezérigazgatói a, a prágai
kis üveg__________ ...
K
24.látszotta.
közép üveg_______ ..._____ K
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futását. Az elindított sorrendben futottak • IV. 1. Kríx-Krax (8/>10 Pretzner), 2. tőzsde elnökének vezetése alatt meg
nagy
„ ._ ... _ ...____ K 130.l>e a győztes csapatok a sporttelepre. I Kázmér (6 Altmann), 3. Artnr (4 Kertész). tartott ülésében elhatározta, hogy az
~
idei rendes közgyűlését ehó 25-én tartja
Horthy Miklós kormányzó bestédet inté- [ Futottak még: Tóiméin, A'Dalk. Felség,
Mindenütt
kapható!
zett az if júsághoz., felhívta őket, hogy sze Sziamiszló, Marmolata. Tót.; 20:34, 20:20, meg és azon indítványozni fogja, hogy
a 6,185.490 K tiszta nyereségből a rész
retettel űzzék továbbra is a sportot, mert i 36, 32.
gyermekru.
n'
i onu I olcsó férfi, gyér
V. 1, Bálanya (3 Scfhejbal). 2. Backete vényeseknek 12%-os osztalék fizettessék. Párat
Irsak ép testben lakhat ép lélek. — i
.____________ '1 Adler.
(6/00
Pretzner),
3.
He
da
(5
Szokolai).
Győztesek lettek: A köaépiskolai csapatok
A Hangya közgyűlése. Külsőségeiben
.................
.........
6. szám
még; FWtvar.
FlÍTtvár. Tót.:
Tót.; 20:78
20:78.
.-kő csotmrliAtón I. a Myovszkv-utoü i1 Futott
l
"*«•
is impozáns keretekben tartotta május I UIUI UHUI fAi
pmplpt 17.
félemelet
17. nil
ajtószám
Mami fftreídiskota. A mthodik csoportban I, V1,L Hajmkuk (4 Pretzner), 2. Exeel- 10-én a Hangya közgyűlését az Országos
1. Vns-utcan
Vas-uloai községi
kbzségi felsőkereskedelmi
>eh5keroske<ielmi isis- •I lenz (20
<20 Triska*),
Tri,ska1' 3.
?' Marika
M“,ka (6 Szabó L.).’ Magyar Gazdasági Egyesület dísztermében.
].
kóla. A pofeári eavesiilelok csapatai kS- J Flotta* »*> Féltőmért., Akácfa, Nyal- Gróf Dessewffy Emil elnöki megnyitójá
zffl rfsA lett a MAC csapata, második az ka- Móka' T*™' Kirél'"ka; Servras, Cser- ban rámutatott a trianoni béke átkos kö
FTC, harmadik az MTK csapata. A tiszti- ’ nrtiora, Giilizar, GHtson Girl II., Sompro- vet^Rn^nyejre,
vetkezményeire, amely a 2250 szövetke
csapatok közül dsíi a katonai vivő- és j ,aa- Tót.: 20:4& 20108, 398, 66.
zetböl
zetből csak kilencszázötvenet hagyott
tcstnevelő-cgvlet csapata, melynek minden WMI'WW'B, meg. Azonban a megmaradóitok gazda
egyes tagja aranyérmet és tizenötnnpi sza
ságilag megerősödve kerültek ki a mostani
badságot kapóit. A legénységi csapaticr- ■
válságból. Utána Balogh Elemér vezér
a
«
senyben első a csurgói gyalogezred csa
igazgató tartotta meg beszámolóját. Fogs co ■
pata, mely a körletparancsnokság vándor
i lalkozott rzzal a rendszeres támadással,
díját kapta.
mely az utóbbi időben a Hangya anya
A tőzsdei magánforgalomban vasár gi helyetérŐI és fizetési nehézségeiről a
Ifónplípf réB' és modern S) C3 0
nap kötés már csak alig történt, de az legfantasztikusabb híreket hozta forga
l%C|lul\Cl olajfestményeket
irányzat tartott maradt. Déli vasút lomba. Ezek a támadások épp az ellenke
a»
>
zőjét
eredményezték,
mert
minden
táma

970—85, Országos fa 955 60, Liohtig
dás csak arra volt Jó, hogy a Hangyát
Balbinus nyerte a Király-dijat, 835—45. Rima 1975—2000, Phőbus pénzügyileg megerősítse, népszerűbbé te
Róka az Ügetö-Derbyt. Egy tulaj 630—50, Rézbányái 2100—200. de gye. Erre a bizalomra a Hangya rá is
7^^
több papírra pénz Volt. Dollár 215— szolgált, mert az árcsökkenések a Hangya
donos kettős győzelme
381—85, létalapját egyáltalában nem ingatták meg
16J4. márka 386—89, lei
Nagyszerű keretek között, tizenötezer szokol 315—18, Napóleon 750—60, s amennyiben a kötelékéibe tartozó szö
fönvi közönség jelöniét élten futották le osztrák
kifizetés vetkezetek pontosan alkalmazkodnak a
ezres
40—41 S,
vasárnap Atagon a sporlcszlendő leg
. .eddigcsak
Hangyának előirt árpolitikájához, nem
híresebb versenyét, a tnort iMilleniumi- 3772—38% volt.
olvastam, de
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank fogja érni ogvctlencgv szövetkezeiét sem
dijnak nevezett Király-dijat. Az ország
most már tudom.
veszteség. Több felszólalás után a közgyű
közji.
hogy
Weisz
Fülöp
elnöklete
alatt
társadalmának egész elitje képviselve volt
lés
a
jelentéseket
egyhangúlag
tudomásul
az alagi tribünökön, Horthy Miklós ikor- lefolyt közgyűlésén az elnök nagysza- , vette s a zárszámadásokat jóváhagyta.
báeu
bestédben
cn>
‘
ékezett
meg
Lánczy
■
mán v zó és Auguszta főhercegasszony is
megjelentek, hogv külső diszt adjanak a Leóról. A köagyulcs elfogadta az igaz- I A Zabolai Faipar Rt. nyeresége és
magyar tenyésztés leghíresebb erőpróbá gatóság jelentését ós indítványára elha osztaléka. A Zabolai Faipar Rt. közli,
tározta. hogy az igazgatóság jutalékát hogy rendes köz>gyülése az 1920 április
jának.
\ GUMMIÓAROK A LEGJOBB.
A verxouv maga páratlan érdeklődést 11 százaléikról 8 százalékra szállítsák le. 1—december 31-ig terjedő csonka üzlet
váltott ki a sport publikumból. Ilyen iz Az igazgatóság uj tagjai lettek Gratz évre 2,921.975 K tiszta nyereség mellett
-iKsztáv dr. és ifj. Chorin Ferenc. Végül 24 K osztalék fizetését határozta oL
galmas olőzménvü Király-díj már észtén
Felelős szerkesztő:
közgyűlés felhatalmazta az igazgató
dők óta nem vo t s a szokásos iiircs párád,
SZOMAHÁZY ISTVÁN
nlalt a játék varázsa is elenyészett ahhoz ágiit. hogy a bank alaptőkéjét az igaz
gatóság
által
megállapítandó
időj>ontban
a látványhoz képest, amely lenyűgözte a 100 millióról 150 millióra emelje fel.
NEMZETI ROYfll ORFEUM
Társszerkesztők:
tribünökön szorongó embertőmeg érdeklőSOVEREIGN
ELSA ORELA Dr. ELEK HUGÓ és PAJOR MÁTYÁS
Igazgatóváltozás a
Magyar Olasz DÉRY
dé.wrfl.
REMARC AND RILAY
A verseny lefolyása elejétől végig ki- nál. A Magyar-Olasz Bank igazgató világhírű artisták és a nagyszerű májust müsoi.
BUDAPEST
Kezdete 7 órakor
j „UJSAGÜZEM"
R.-T,
elégilctte a várakozásokat. A nagydijat a ságából — amint jól informált hely-1
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sósborszesz

KÖZGAZDASÁG

A Milleniumi díj

Hamis fogakat
Brilliánsi
Ékszert
Platinát
Antik tárgyakat

Dísztárgyakat
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